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ي   لة   ف    ق  مراء ل ي 

 

 .الراسيات اكلقدور ،راسخا   وشاحا   به تمسكت من إىل

فول رضيت من إىل
ُ
 .صافيات آللئ عقدها من فأسقطت ،باأل

 .السفور ببحر واستقّرت ،وّدعت َمن إىل

 .العبور وتنوي ،أحالمها الوشاح صاحب َمن إىل

 .يوما   بالوشاح تفكر لم َمن إىل

 .دوما   الرجال أشقائنا إىل
 

 مجيعا   إيلكم

اح   مر وش    ال ق 
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الحمدهلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 :وصحبه أجمعين، وبعد

(، التي كتبتها مجموعة من وشاح القمرفقد اطلعت على رسالة )
 طالبات العلم، وألفيتها رسالة جيدة مفيدة في بابها؛ استفرغن فيها المؤلفات

على تاريخ  الجهد، وبذلن الوسع في إخراجها، فأودعنها ما يفيد القارئ
ا، من خالل استعراض الحجاب في الحجاب والسفور، وحكم اهلل فيهم

وجوده في الحضارات القديمة، والشرائع القديم والحديث، مع إثبات 
السماوية، وأظهرن المنبع الذي نشأ منه السفور في الشرق والغرب، متتبعات 

 .المصادر التاريخية، والشرعية االستقراءب

وفي إثبات ذلك تأكيد على أهمية هذه الشعيرة العظيمة التي تعبدنا اهلل 
  :ڻ ڻ ں ں ڱ}’بها، وتعبد بها نساء المؤمنين حيث قال 

 {.ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وإن مثل هذه الكتابات تفيد نساء المسلمين، وخصوصًا في هذا  
ذا إفيه الحرب الضروس على مثل هذه الشعيرة، ألن المرأة  الوقت الذي تشن

 .ألقت حجابها؛ أدى ذلك إلى فسادها، وهذا ما يريده أعداء اإلسالم

وإذا فسدت المرأة؛ فسد البيت المسلم، وإذا فسد البيت؛ المسلم  
 .المجتمع، وصار لقمة سائغة ألعداء اإلسالمفسد 
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قمن بكتابة هذه السطور بدافع فأشكر اهلل، ثم أشكر األخوات الالتي 
 .الدينية، والحمية اإلسالميةالغيرة 

 .وأسأل اهلل أن يجزيهن خير الجزاء

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

 

 :كتبه

 خالد بن علي املشيقح د. أ.
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 وأعن  ،يّسر ربنا

 هدانا الذي ،خلقه لجميع الرحيم ،شرعه في الحكيم ،الحمدهلل

 من غيرهم على وفّضلهم ،اآلدميين وكّرم ،ظامالع   بنعمه علينا وأسبغ ،المسلإل

 عبده محّمداً  أنّ  ونشهد ،لجالله إذعاناً  اهلل إال إله ال أن ونشهد ،األنام

  :بعد أّما ،بريّته من المجتبى المختار ،ورسوله

 هاكّرم فقد ،سامية وعنايةً  ،خاّصةً  مكانةً  اإلسالم شريعة في للمرأة فإنّ 
 لها تشريفاً  ؛التكليفات ببعض وخّصها ،الرجل كلّف بما  وكّلفها ، اهلل

 ؛التكليفات بعض عنها وأسقط ،لعرضها وصوناً  ،لعّفتها وحفظاً  ،وتكريماً 
 .وجمال لين من عليه ُجبلت لما ومراعاةً  ،بها رحمةً 

 لهنّ  وجعله ،الحجاب النساء على فرض أن   ، البالغة حكمته من وإنّ 

 ،وأنوثتهنّ  لرقّتهنّ  وصيانة ،لحيائهنّ  تعزيزاً  ،حصيناً  وحصناً  ،رفيعاً  شرفاً 
 .ُهو يّتهنّ  على وحفاظاً 

 من ؛الشرعّية الحجاب حقيقة في تنازالت الحاضر عصرنا شهد وقد

 ولذا ،بوجوبه التشكيك إلى وصوالً  ،حكمه في تساهل إلى ،وصفه في تمييع

 أصحاب ،الحقّ  لبيان وشّمر ،الخيرات مستبقو ،والنصح التوجيه إلى سارع

رة ،الزكّيات األنفس  .الحنيف الشرع أحكام عن وذوداً  ،للدين َغي 
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 ،الرغبات أولو به اشتغل بما االشتغال >إيوان< مجموعتنا اهلل ألهم وقد
 بتاريخ يتعّلق بما ،والتبيان التأصيل من جانب إظهارَ  قاصدات فشرعنا

 االختصار بين جمع سهل بأسلوب ،العصور عبر والسفور الحجاب

  :باسم الرسالة هذه فكانت ،والتوضيح

اح   مر وش    ال ق 
 المرأة من المنبعث اإلسالم نور هو والقمر ،الحجاب عن كناية فالوشاح

 األحكام تلك ومن ،العظيمة بأحكامه اإلسالم ينيرها قمر فالمسلمة ،المسلمة

 .أمر قد رّبها بما قمر :فالمسلمة ،النور لذلك المزيّن ،الجميل الوشاح ذلك

 مع ــ بقلبها حملت ،أنثى يد رسمتها لوحة إاّل  هو ما ،القمر فوشاح

 وشاحها على ،اإليمان ذلك فتهادى ،تعالى باهلل إيمانها ــ األيام عثرات

 من يكون ما أجود ليكون ،البيان واقتدار ،التعبير قّوة ليلهمها ،بالنور الوّضاء

 .بالحكمة الناطق الحّق  تجلّيات

 به وَمن   ،لنا وهبه ما منّا ينزع ال وأن ،النّيات لحسن التوفيق اهلل ألسن
 من وجوارحنا قلوبنا طّهرويُ  ،العطّيات لنا جزليُ  وأن ،الموهوبات من علينا

 .المخالفات

 بالل سايم فاطمة .د انلوري عبدامللك هشام سارة
 الشطي خرض بسام أسماء اذلكري عبدالرمحن اعدل منرية

 املنيع سعود لطيفعبدال مها
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اب   ق  مر    ال حج 
 

ــتُ  م  ــن   أُل ه  ــوب   م ــا    ثَ ــيال العف  َجم 
 

َراً   ـــع   َســـبيال القلـــوب   إلـــى يَُشـــق   ش 
 

ــــي   ســــبى ولقــــد    ُكل ــــه فـُـــؤاديَ  منّ
 

ـــــ أنــــــارَ  قمـــــر    ــــــُقوال تر ه  بس   َمص 
 

ــــاب   َتبــــّدى قمــــر    فََزانَــــه بالحج 
 

ـــــد يال ُحســـــنَه يُظهـــــرُ  والليـــــلُ    ق ن 
 

ــــر   ــــّوعَ  قم ــــاء ،اب َتَض ــــانَه لحي  فََص
 

 َرُســـوال الحيـــاة   فـــي َتَســـامى حتـــى 
 

ـــــةَ   ر ف َعـــــةً  زيـــــدي اإلســـــالم   أبُنَّي
 

 َجلـــيال الثيـــاب   مـــن ُكســـيت   فلقـــد 
 

ـــَراً  وقََصــدت   ة   َمـــَوار دَ  مـــن ُطه   ُحـــر 
 

ــــــلُ  ال  َب ويــــــلَ  َتق  ــــــد يال الت ح   والّتب 
 

 ز ينــــةً  الطهــــارةُ  فيــــك   وَتعاظََمـــت  
 

 ، ت  ــَدر  ــى فَنَ ــا حت ــدتُ وَ  َم ــيال َج  َمث
 

 ُســـل َماً  المعـــالي إلـــى ارتقيـــت   ثـــمّ 
 

ـــت    ـــيال الســـماء   ربّ  مـــن فَُمن ح   َكف 
 

ــيُف  هــذا ــا    علــى الن ص  َتَمــى محّي  ار 
 

ــــــتأ ه لُ   ــــــريمَ  يَس  ــــــيال الت ك  ج   والت ب 
 

اهــــي َتاُجــــك   ذا يــــاً  َتَفــــاَخرَ  الز   بَاه 
 

تــوى فقــد  َجى بَــدرَ  اح  ـيال الــد  لـ   إك 
 

ـــأَن   ـــ فََك ـــر   رَ ح  س  ـــع   الفج ـــور ه َش  ب نُ
 

ــــــاً   ــــــرن مُ  َحّق قَه يُ ــــــد  ت يال ص  ــــــر   َت
 

بـــت   فَـــإذا  َكر يَمـــةً  األنَـــام َعـــن ُحج 
 

ــــل    ــــو فالك ــــك   يَرنُ لَ ــــأُموال َعق   الَم
 

ــيُف  ــَقلُ  فَالس  جــاب   فــي يُص   ق َراب ــه ح 
 

ُس   ُجبُ  والّشم  ءَها َتح   المـأ ُهوال َضـو 
 

 الُغْنِميني عدنان أسامة .د

 ناألرد ــ اليرموك جامعة في وأصوله فقهلا أستاذ





 

 

 
 

  

  القديمة واحلضارات السماوية الرشائع بني

 وامتداد ِمداد
 

  اإلخبار، عن يزيد ال ،ظاهره في التاريخ إن  <
 >وتحقيق نظر باطنه في ولكن

 خدلون ابن
َّ
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( 1 ) 

ل ى ع ودة   ور ا  ذ   ال ج 
َبر من فيها وما الحياة باتتقلّ  في يوماً  تأملت هل   ؟ع 

  ؟ف َكر من فيها وما ،التاريخ وحكايات

 من ،الفضيلة شجرة من التزّود يريد ،عاقل لكلّ  َمعين من أعظمه ما

 .الثمر إلى الجذور

 ال منو ،المقبلين إيمان به يقوي ، اهلل ودجن من دجن لهو التاريخ إنّ 
 .له حاضر ال له تاريخ

 في كثيرة بأطوار ،الرجل شقيقة ،للمرأة اإلنسانّية الحياة مّرت ولقد

 ،اللّب  إلى القشر وتعّدى ،األطوار تلك تأمل ومن ،والديانات األمم تاريخ
 ال مداد بمثابة عضهابل كانت أّنها إاّل  ،اختلفت وإن األمم أنّ  كيف له تبّين

 .وامتداده

 تشابهاً  الحضارات في لوجدنا ،المرأة حجاب مبدأ جذور عن كشفنا ولو

 أنّ  فكرة أذهاننا في رسخت أن فبعد ؛وثيقاً  اتصاالً  الديانات وفي ،عجيباً 

 خلق الحجاب أنّ  ــ جلياً  ــ التاريخ مع سيّتضح ،بحتة إسالمّية شعيرة الحجاب

 .باق   الديانات في شرعيّ  وحكم ،باد   تالحضارا في اجتماعيّ 
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  (2 ) 

اح ق   ال وش   ي  اب   ،ع ت  م وال حج  ذي    ق  
 تزل فلم ،وحضاراتها األزمان شهدته ،عتيقاً  طويالً  اً تاريخ للحجاب إنّ 

 اآلثار هي وها ،استناداً  إليه وتستند ،اّتشاحاً  بالحجاب تّتشح القمر تلك

 أقدم إلى نظرنا فلو ،ارتباط اأيّم ،بالحجاب المرأة ارتباط لنا تحكي ،التاريخّية

 ،اآلشوريين عند شائع قانون على كانت أّنها لوجدنا ،للحجاب قةموثّ  إشارة
 هذا ومقتضى ،(1)الميالد قبل (1400 ــ 1100) بين ما إلى تاريخه يرجع

 ،لبسه والبغايا اإلماء على ويحظر ،الحجاب تلبس الحّرة المرأة أنّ  :القانون
 عند الحجاب فارتبط ،(2)قاسية عقوبات هاجتو منهنّ  ذلك تفعل ومن

 الحجاب تعّلق كما ،زمنهم في الرّق  تخالف التي ،الحريّة بمفهوم اآلشوريين

 .والشر  المنزلة بعلو

 قبل (550 ــ 323) بين ما ،القديمة اليونان عند الحجاب وجود ثبت وقد

  :لفظ الميسيني اليوناني المصطلح في ذكر فقد ،الميالد

(a ــ pu ــ ko - wo - ko)(3). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Graeber, David Debt: The First 5000 Years. p. 184 انظر: (1)
 الرافدين، وادي بالد في المرأة مكانة (،2/281) ديوَرانت و ل ،الحضارة قصة انظر: (2)

 وانظر: .(37) ص: ،2016 محكم: بحث كيالي، لميادة التاريخ، قبل ما وعصور
Stol, Marten. Women in the Ancient Near East. p. 676.. 

 .(craftsman of horse veil) ( أوheadband makers) باإلنجليزية: (3)
 http://www.palaeolexicon.com/Word/Show/16667 انظر:

http://www.palaeolexicon.com/Word/Show/16667
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 )صناع أو العصابة( )صناع به: والمقصود

 Linear) في ذلك وثق وقد الرأس(، غطاء

B) كلمة وأّما .(1)الميالد قبل (1300) سنة 

 وهو: عندهم خاص مصطلح فلها الحجاب

(αλύπτρακ)(2). 

 عند شائعاً  أيضاً  الحجاب كان وقد

مصطلح:  عليه يطلقون وكانوا الرومانيين،
( وهو أبرز زّي عندهم، ترتديه )

العروس في حفالت الزفا  الرومانّية، وكان الحجاب عندهم لونه أصفر؛ إشارة 
 ،والبركة ،مما يجعل للحجاب عندهم قداسة، تمّثل الطهر ،(3)لشعلة الشمعة

 والجاللة.

ة ة اجتماعيّ يعّبر عن رمزيّ والحجاب عند الحضارات القديمة عمومًا، 
ن له أصول دينّية ــ كما سيأتي ــ في الرساالت السماويّة، التي ، ولم تكأخالقّية

تزامنت مع تلك الحضارات القديمة، إاّل أنّهم جعلوا لهذه الرمزيّة ــ رمزيّة 
 .الحجاب ــ قداسة لعلّو منزلته عندهم من الناحية األخالقّية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي الموكيانية، يونان عصر في تستخدم كانت مقطعية كتابة منظا : :ـب المقصود (1)
 قرون، لعدة اليونانية الحرو  تستخدم وكانت القديمة اليونان في ستعملا يخط نظام أقدم
 . من النظام هذا تطور وقد

 Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon . انظر: (2)
 The World of Roman Costume, University of Wisconsin Press 2001, p.48  انظر: (3)

Laetitia La Follette. The Costume of the Roman Bridge . In Judith Lynn Sebesta, 

Larissa Bonfante. The World of Roman Costume. Univ of Wisconsin Press. pp. 

55–56. 

 بة،محجّ  المرأة يونانيّ  برونزيّ  تمثال
 الميالد قبل والثالث ،الثاني القرنين في
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الحجاب وإن لم يكن قد وجدير ذكره: أّن 
عصور، إاّل أّن ت على مر الكل المجتمعاساد في 

االحتشام كان صفة سائدة غالبة في العالم، وفي 
تاريخ نساء البشرية بشكل عاّم، رغم وجود 
 ،العري بصفة استثنائية عند بعض الحضارات
 والقبائل، ومّما يدلّل على سيادة االحتشام:

والوثائق التاريخية التي توّضح لباس  ،الصور
رة دائمًا ا تكون الفطتاريخ، وهكذالمرأة عبر ال

في تاريخ األمم كالخّط المّتصل الذي قد يرتفع 
 ،وينخفض، وقد يدور حول نفسه أو ينحني

 ولكنّه ال ينقطع.
 

 
  

 فيستالتمثال روماني يمثل العذراء 
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  (3 ) 

ل ال ست ر ص ي  ل وال عري   ا  ي   دخ  
 الشرائعو ،وتفّرق فيه ما تبّدد الشيء نظام انحلّ  فإذا ،الحياء نظام الستر

 روتحذّ  ،والحجاب الحشمة إلى وتدعو ،نصوصها في الفطرة تعضد ةالسماويّ 
 .وحفظها النفس صيانة من ذلك وكلّ  ،الثياب وتبّذل والسفور يالتعرّ  من

 اهلل يتعّبد عبادة الحجاب أنّ  على ،جميعها السماويّة الشرائع اتفقت وقد

 . آدم اهلل خلق حين ،الخليقة بدء منذ ذلك ثبت وقد ،بها

 عطيةالو ،ةتامّ ال نعمةبال آدم على امتنّ  ،سبحانه اهلل أنّ  كيف تأّملنا ولو

 ژ ڈ ڈ} :تعالى قال .(1)عري يصيبه فال الستر نعمة ذلك ومن ،ةمستمرّ ال
 ألم الجوع ألنّ  ؛بالعري الجوع سبحانه نرَ قَ فَ  ،[118 :طه] {ک ڑ ڑ ژ

 ألم كراهة على مجبولة النفس كانت فإن ،(2)الظاهر ألم والعري ،الباطن

 وهو ،الظاهر ألم كراهة على بفطرتها أيضاً  مجبولة ّنهاإف ،الجوع :وهو ،الباطن

 .العري

 نعمة في يعيشان كانا أن بعد ،األلم هذا  وحواء آدم أصاب وقد

 بعد ،عوراتهما لهما فظهرت ،مةالمحرّ  الشجرة من األكل خطيئة بسبب ،الستر

 .عنهم مخفية كانت أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/67) عطية ابن تفسير انظر: (1)
  (.374 )ص: القيم التفسير انظر: (2)
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :تعالى قال

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

  {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ
 البعض أنّ  حين في ،لألنام أصيالً  الستر جعل من فسبحان ،[122 ــ 120 :طه]

 .والرداء الستر يكشف أن إال يأبى
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  (4 ) 

اء  ال ملكة   خ ي 
 تلك ومن ،واألخالق التربية عبر من فرائد ،القرآنيّ  القصص تحمل

 في ، اهلل قاله ما ذلك ومن ،وعّفتها ةالمرأ احتشام على يدلّل ما الفرائد

 يدينون ال ،وثنيين قوم من ،القديمة األزمنة من امرأة عن ،النمل سورة

 . اهلل دون من الشمس يعبدونو ،ةالسماويّ  لرساالتبا

 رحلتها وبدأت ،نفسها زتجهّ  وقد ،بلقيس الملكة عن سبحانه فيخبر

 قال ،الصرح تدخل نبأ لها قيل ،وصلت فلّما ، سليمان مملكة نحو

 مث جث ىتيت مت خت حت جت يب ىب خبمب حب جب يئ} :تعالى

 حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح مججح حج يث ىث

 عن كشفت ؛عظيم اءالم أنّ  الملكة حسبت فحينما ،[44 :النمل] {جض مص

 فأمر ،الماء لتخوض ؛يسترهما بما متوّشحة كانت أن بعد اضطراراً  ،ساقيها

 ،قوارير من دممرّ  صرح هفإنّ  ،ساقيك يغطّ  أن :فناداها منادياً  ، سليمان
 بأّنه علمت أن بعد فسترتهما ،ساقيها على ثوبها وأرسلت ،بلقيس فاستحيت

 .(1)بماء ال ،زجاج

 من ونالت ،الجيوش وحّركت ،كاملة بمملكة نهضت امرأة فتلك

 .لعّفتها سالباً  وال ،لحيائها نازعاً  يكن لم ما ،والمجد والقّوة السلطان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معاني في التأويل لباب الخازن تفسير (،2/408) والسور اآلي تفسير في الدرر درج انظر: (1)
  (.3/507) البغوي تفسير (،2/585) السمرقندي تفسير (،3/348) التنزيل
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  (5 ) 

ة   ة   ال مرا  ي  ّ هود  ال ي 
 :‘ النبيّ  قال ،مختلفة وشرائعهم ،واحد دينهم لعاّلت أخوة األنبياء

ت إخوة األنبياء)  من فالحجاب ،(1)(واحد ودينهم ،شتى أمهاتهم ،لعّل 

 نصوص في ربانّية فريضة فهو ،الشرائع جميع في ؛عليها المّتفق األمور

 بقي قد هأنّ  إاّل  ،تحريفها رغم ،الكتاب أهل كتب في الثابتة والنصوص ،الوحي

 كما ،والحجاب ،والستر ،بالعفا  والمطالبة ،االحتشام أهمّية يوّضح ما فيها

 .الكريم القرآن دلّل

 باعتبار كبيراً  جانباً  ،اليهوديّ  الدين في ،عموماً  اللباس قضّية وتحتلّ 

 جاءت وقد ،وغيرها وجنايات ،ومعامالت ،عبادات من ،عّدة بأبواب تعلقها

 الشريعة يوافق ال الذي اللباس من التحذير في ،ونواه   مروابأ اليهوديّة الشريعة

 لما ؛خمار بغير العاّمة األماكن في ،تظهر تكن لم اليهوديّة فالمرأة ،اليهوديّة

 .(2)لشريعتهم مخالفة من فيه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3443) (،4/167) صحيحه في البخاريّ  رواه (1)
(2) Dixon ,Joseph, A general introduction to the Sacred 

Scriptures; in a series of dissertations, critical 
hermeneutical and historical, Baltimore: John Murphy 

and Company, 1853, 2/163 
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 اآلشورّية الحضارة زمنَ  ،يهوديّات نساء حجاب يوّضح ،تاريخيّ  رسم

 

 ،اليهوديّة المرأة لباس توّضح ،أسفارهم في النصوص بعض وردت وقد
 :وفيه >،ر فقة< :تسّمى يهودية امرأة عن >التكوين سفر< في ذكر ما كذل منو
 وإذا ،ونظر عينيه فرفع ،المساء إقبال عند ،الحقل في ليتأّمل إسحاق وخرج)

مال    وقالت ،الجمل عن فنزلت ،سحاقإ فرأت ،عينها رفقة رفعتو ،مقبلة ج 

 ،سيدي هو :الخادم فقال ؟قائنال  ل   الحقل في القادم الرجل هذا من :للخادم
 ،(1)(توتغطّ  ،البرقع فأخذت) :ترجمة وفي (واحتجبت ،الحجاب فأخذت

 :منها الحجاب على تدلّل ،اليهوديّة الكتب في الكلمات بعض وردت وقد
 :والكلمات ،(2)برقع :وتعني القديم العهد في وردت وقد >سوه< لمةك
 .(3)النقاب :وتعني >ايفك<و >،كاماه<و >،مسيكة<

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6 ــ 64 /آية: 24) :صحاحاإل (1)
 .(35 ــ 34: 33) :الخروج سفر (2)
  (.64: 24) :أشعياء سفر (3)
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 اليهوديات النساء باد من كان هنّ إ) :(1)>براير محمنا< :الحاخام يقول

 عين وتتر  بالكامل يغطى الوجه كان وأحيانا ،رأس بغطاء المأل على الخروج

 .(2)(للرؤية واحدة

 ،المرأة ظهور يحّرم ،اليهوديّ  التشريع بأنّ  بيان   :>إشعياء سفر< فيو
 إثارة من فيه ولما ،الحشمة مع يتنافى ألّنه ؛األجانب أمام ،حجاب بغير

 اكشفي ،الدقيق واطحني ،الرحى خذي) :التهديد بأسلوب فورد ،للفتنة

 ،عورتك تنكشف ،األنهار واعبري ،الساق واكشفي ،الذيل ريوشمّ  ،نقابك
  (3)!!(.معاريك رىوتُ 

 

 
 سنة 150 قبل فلسطين في يهوديّات لنساء صور

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر: .يشيفا جامعة في ،التوراتيّ  األدب أستاذ (1)
 

(2) 
 

 .(3 ــ 2: 47) :اإلصحاح (3)

http://yleksikon.blogspot.com/2015/04/menachem-mendel-brayer.html
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 (6 ) 

ة   ة   ال مرا  ي  صران    ال ن 
 وردت كما ،الحجاب على الدالّة بالعبارات ،النصرانّية لشريعةا حفلت

 فغطي ،الطريق في مشيت وإذا) >:ةالدسقوليّ < في جاء فقد ،قبلها اليهوديّة في

 وجاء .(1)(األشرار نظر عن ُتصانين ،بعفة تغطيت إذا فإنك ؛بردائك رأسك

 يترض لكي ؛نيتتزيّ  فال ،هلل ضيةومر ،مؤمنة تكوني أن أردت نإ) :أيضاً 
 رسالة< في وجاء ،(2)(غرباء رجاالً 

 هلأ لىإ األولى ــ الرسول ــ بولس

 أو ،تصلي امرأة كلّ  وأما) >:كورنثوس
 فتشين ،مغّطى غير ورأسها ،تتنبأ

 واحد شيء والمحلوقة ألّنها ؛رأسها

 ،تتغّطى ال كانت إن المرأة إذ ،بعينه
 بالمرأة اً يحقب كان وإن ،شعرها فليقّص 

 .(3)(فلتتغطّ  ،تحلق أو ،تقّص  أن
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.27 )ص: الرسل تعاليم أو الدسقولية (1)
  (.26 )ص: :الدسقولية (2)
  (.6 ــ 5: 11) :صحاحاإل (3)

 (م1918) الحجاب ترتدي قبطّية ةمسيحيّ  امرأة
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 تهنّ يّ أ) >:العذارى حجاب عن< رسالته في (1)>ترتوليان< وكتب

 في ارتداؤه نّ كُ ب   يجدر لذا ،الشارع في الحجاب ترتدين كنإنّ  :الشابات

 .(2)(إخوتكن بين ثم ،غرباءال مع ن  كُ تَ  وعندما ،الكنيسة

 الفضيلة نأ لىإ راجع وهذا ،جابحب اتالمسيحيّ  الراهبات نرى لهذا

 اهلل من عبادة الحجاب بأنّ  وتأكيد ،ةالسماويّ  رساالتال مالمح من ملمح

 .ربانّية
 

 
 (م1955) سنة اتمسيحيّ  لراهبات صورة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظر:ا ة،المسيحيّ  عن مدافع قديس هو: (1)
 

(2) 

 

https://st-takla.org/books/fr-athnasius-fahmy/patrology/tereleanos.html
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 (7 ) 

ة   ة   ال مرا  ّ ي  ن    ال ع ر
 الغربية المرأة عند الحشمة كانت

 واستمدت ،ثابتة الغربيّ  العالم وفي ،سائدة

 ومن ،السماويّة الرساالت من الفضيلة هذه

 في قرون لعّدة ،القديمة الحضارات عادات

 أنّها الغربّية المرأة في فاألصل ،الدول معظم

 اآلثار زخرت وقد ،الحجاب ترتدي

 ،المحتشم لباسهن على يدلّل بما التاريخّية
 ونساء ،(1)األنجلوسكسون نساء مثل

 كن ،الغربيات من كغيرهن (2)األنجلونورمان

 .(3)ارتدائه على يحرصن

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر: .6 والقرن 5 القرن في بريطانيا وسكنت غزت التي الجرمانية القبائل :مه (1)

 
 من مزيج من رئيس بشكل وتتألّف إنجلترا، في الوسطى العصور في الحاكمة الطبقة هم: (2)

  ظر:ان الفرنسية. والنورمانو العرقية األنجلوسكسونية
 

  انظر: (3)

 نورمان األنجلو نساء من المرأة تمثال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Normans
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 ،آخر إلى بلد من ،الغربيّ  العالم في ،ووصفه الحجاب كيفية وتختلف
 النساء كانت ،مثالً  إيطاليا ففي ،للحجاب نسائها لبس في طريقة بالد لكلّ ف

 بعض في ،البعض عند الوجه غطاء ذلك في بما ،الحجاب يرتدين
  

 وكان ،(1)(م1970) عام حتى المناطق

 :قّبعة عن عبارة ،عادةً  السائد الحجاب
(cuffia،) طويل ووشاح: (ferchief / 

head scarves،) عن عبارة والوشاح 

 أو المثلث القماش من طويلة قطعة
 ،مختلفة بطريقة ربطها مكنيُ ل   ،المستطيل

 الوجه ُتغطي كانت األحيان بعض وفي

 مّما فالعجب ،(2)العينين عدا ما ،كلّه

 !األحوال إليه تغّيرت

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نساء من امرأة لباس توضح وثيقة
 سكسو األنجلو



 

 

 
 

 

  
 بني اجلاهلية واإلسالم حياة وإحياء

 

ا   كان ولو حتى العلم، من قسط لديه إنسان، أي   إن  <  يسيرا   سطحي 

 تنظيم حد   عند تقف ال التعاليم هذه ن  أ يعرف اإلسّلم، تعاليم عن

ى ولكن ها وخالقه، اإلنسان بين العّلقة د نظام وضع إلى ذلك تتعد   محد 

، للسلوك  تلك آثار من كأثر ات باعه، المسلم على يجب االجتماعي 

  .>لها وكنتيجة العّلقة،
  فايس يلبودل

َّ
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  (1 ) 

ة   اه لي   ال ج 
 يُرثى ما يبقى فلن ،والعقل القلب جاهلّية ذهبت فإن ،جهالها أّمة لكلّ 

 .العين غمضتُ  حينما ،له

 يكن لم ،آنفاً  علينا مرّ  الذي ،والحجاب االحتشام مفهوم نّ أ :ذكره جدير

 الفطرة عن الحقبة تلك مالت فقد ــ اإلسالم قبل ــ ةالجاهليّ  مجتمع في سائداً 

 بين جةمتبرّ  تخرج ،الجاهلّية في المرأة كانت وقد ،واستقرت سادت يالت

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} :الكريم القرآن في ورد كما ،الرجال

 .[33 :األحزاب] {چڇ چ

 ،الجاهليّ  والشعر ،العرب تاريخ في ،الجاهلّية تبرج صفة وردت وقد
 :اتبرجه وكان ،محاسنها مخرجة ،بصدرها مسفحة ،متبرجة المرأة كانت فقد
 لتظهر ،مكشوفة فتبقى ،ورائها من وتسدله ،رأسها على الخمار تلقي هاأنّ 

 .(1)منها هكلّ  ذلك يبدوف ،وعنقها وقرطها قالئدها

 ،اإلسالم قبل الجاهلية في ،المشركين حال عن روي ما عجيب ومن
 وكانوا ،لعباده أخرج التي اهلل زينة وتر  ،الرزق من باتالطيّ  أكل بتر  َتَعب ُدهم

 وصاروا ،الثياب المسلمون لبس فلما !بثياب مستوراً  بالبيت يطو  من رونيّ عي

 ،وستراً  كرامة ،البشر على بها أنعم التي اهلل زينةب مكسوين بالبيت يطوفون
  >!عيروهم< الفطري وجمالها ،سالمتها في ةاإلنسانيّ  فطرتهم خصائصل وإحياءً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/410) كثير ابن تفسير انظر: (1)
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 همتفطر سخمت هكذاو ،بالناس الجاهلية تصنع فهكذا ؛عجب وال

 أن إلى ،الجاهلّية تلك فتتمادى ،(1)وموازينهم وقيمهم وتصوراتهم وأذواقهم

 اللَذي ن ،حواء وأّمنا آدم أبينا فطرة ومحاربة ،أصلها مناقضة إلى ،بالفطرة تصل

 ی ی ىئ ىئ ىئ} : قال ،سوءاتهما بدو عند ؛حياءً  قلُبهما ذاب

 ابن عن ُرو يَ  وقد ،[22 :األعرا ] {يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 من :فتقول ،عريانة وهي بالبيت تطو  المرأة كانت) :قال هأنّ  ، عباس

  :وتقول ،فرجها على تجعله ؟(2)تطوافاً  يعّيرني

 كلـــــه أو بعضـــــه يبـــــدو اليـــــوم
 

ـــــه فمـــــا  ـــــدا من ـــــه فـــــّل ب  أحل 
 

 .[31 :األعرا ] {پ پ پ ٻ ٻ} :اآلية هذه فنزلت

 أن بنا حري نّهإف ،اللباس في الجاهلّية أحوال من ،سبق ما تقرير ومع

 بمحاسن واتصا  ،األخالق بمكارم اعتناء ،العرب ءلعقال كان هأنّ  ،نعلم

 ما وأبطلت ،عليه وزادت صحيح هو ما ،منها الشريعة فصححت ،الشيم
 ،واألخالقّية ،العقديّة األباطيل من وغيرهما ،والسفور كالتبرج ،باطل هو

 قبحيَ  ما ومضار ،ألعمالاو األقوال من حسنيَ  ما منافع نتوبيّ  ،والعملّية

 .(3)مامنه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(186 ــ 185 ص:) الشحود لعلي الجاهلي ة، ةمواجه في مالكري القرآن انظر: (1)
 غريب في النهاية نظر:ا .أيضا مصدراً  يكون أن ويجوز به، يطا  الذي الثوب هو تطوافًا: (2)

 (.3/143) واألثر الحديث
 (.2/112) للشاطبيّ  الموافقات انظر: (3)
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 ورد وقد ،والحجاب بالخمار اعتناء الجاهلّية أهل بعض عند كان وقد

  (:هـ .ق 18) المتوفّى الذبياني النابغة قول ومنه ،أشعارهم في ذلك منه
ــم النصــيف، ســقط ــرد ول  إســقاطه ت

 

 باليــــــــد واتقتنــــــــا فتناولتــــــــه 
 

 الحجاب ذكر ورد وقد ،سالرأ غّطى ما كلّ  هو ،البيت في فالنصيف

 .الجاهليّ  الشعر في مّرة غير ،والخمار
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  (2 ) 

مس ش لإم ش    الإ 
 إلى ــ بعضهم ــ ينظر قوم على سطعت ،اإلسالم شمس سطعت عندما

 أشعار ــ بعض ــ في هذا يبدو كما ،هابطة نظرة ةاإلنسانيّ  الناحية من المرأة

 .المرأة جسد حول ،الجاهليّ  العصر

  :يقول سقيال امرؤ فهذا
 وليلـــة لهـــوت قـــد يـــوم رب   ويـــا

 

 تمثــــا    خــــط   كأن هــــا بآنســــة ، 
 

 ومن ،عليها وحافظ ،ةالحقيقيّ  مكانتها للمرأة أعاد ،اإلسالم جاء افلمّ 

 ،وحجابها للباسها ،نوعه من اً فريد اً خاص اً وصف لها وضع أن الحفظ وسائل
 أهل نساء شعار لفنليخا ،وأحوالهن هيئاتهن في يستترن أن المؤمنات اهلل أمرف

 ،باألخمرة وسهنؤر غطين إذا كنّ  ،ةالجاهليّ  في النساء نّ إ حيث ،ةالجاهليّ 
 بال واألذنان ،والعنق ،النحر فيبقى ،الظهر وراء من َسَدل نها ،المقانع وهي

 على بخمارها المرأة فتضرب ،الجيوب على الخمار ب لَيّ  تعالى اهلل فأمر ،ستر

 .(1)صدرها لتستر ؛جيبها
 أعلى اتفتح :وهي ،جيوب ولها ،أيضاً  الدروع يلبسن كن دقو

 .والنحر ،الصدر مكشوفة المرأة فتكون ،القميص

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.12/230) القرطبي تفسير (،6/46) كثير ابن تفسير انظر: (1)
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 تلبس أن المسلمة المرأة اهلل أمر ولذلك

 رأسها على المرأة تلقيه ما هو :والخمار ،الخمار

 گ گ ک ک} :تعالى قال ،ليسترها

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ،[31 :النور] {ڻڻ ڻ ڱںںڻ ڱ
 ،{ں} :تعالى قوله في ،جبير بن سعيد قال
 على :أي   {.ڻ ڻ ڻ } وليشددن) :أي  

 .(1)(شيء منه رىي   فّل ،والصدر النحر

 بستر وبادرن ،األمر لهذا المسلمات استجابت ،اآلية هذه نزلت ما فأول

 معهوداً  كان لما مخالفة ،شيء منها يُرى لئال ؛بخمرهن وصدورهن نحورهن

 المهاجرات نساء اهلل يرحم) :قالت ، عائشة تور وقد ،ةالجاهليّ  عند

 ،(2)مروطهن   نق  ق  ش   ،{ڻ ڻ ڻ ں} :اهلل أنز  الم   ، و  األ  
 .(3)(بها فاختمرن

 وضوحَ  ،المواقف أصعب في واضحاً  حبها رىتَ  ،المرأة تحّب  فعندما

 ،صادقة مشاعر من تملك ما كلّ  فتضع ،رؤيته في يُختلف ال ،البدر ليلة القمر
  ؟ اهلل هو الحبيب كان إذا فكيف ،تحّب  نم يدي في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.6/46) كثير ابن تفسير انظر: (1)
جمع مرط، وهو اإلزار. (2)
 (.4758) (،6/109) صحيحه في البخاري رواه (3)

 (م1875) عام لبنان في المرأة
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  (3 ) 

اب   لي   ج  
 ،وسروراً  نوراً  العالمين على بسترها أطلت ،المسلمة المرأة تلك قمر  

 .وحضوراً  روحاً  ،السويّ  لقلبَ ا حسنُها يلهم ،حجابها في بسمات زتوتميّ 

 يقرتتو ،رائدة ميزات ،بالخمار رأسها بتغطية المسلمة وتكتسب
 :تعالى قال ،ةالجاهليّ  في المرأة سمات عن تميزها ،ةئدزا خاصة بسمات

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 .[59 :األحزاب] {ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

 ،المسلمة المرأة لباس ويكتمل
 ،البيت من خروجها حال ،الجلبابب
 ؛عنها األجانب الرجال حضرة في أو

 ،‘ رسولهل ،تعالى اهلل مرأل استجابة
 المؤمنين ونساء تهناوب نساءه يأمر أن

 إذا عليهنّ  الجالبيب بإرخاء ،ةعامّ 

 .(1)لحاجتهنّ  الخروج أردن

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/481) كثير ابن تفسير انظر: (1)

 (م1911) عام ليبيا في المرأة
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 فوق الرداء :هو الجلباب نّ إ :فقيل ؛الجلباب تحديد في اختلف وقد

 ،رأسها على المرأة تلويه الرداء ودون ،الخمار من أوسع ثوب :وهو ،الخمار
 من يستر الذي الرداء هو الجلباب :قيلو ،صدرها على ترسله ما منه وتبقي

 رتستّ يُ  ما وكل الملحفة هو :قيلو ،البدن جميع يستر :أي   ،سفلاأل إلى األعلى
 الدرع فوق المرأة بها تلتحف التي الءةالمُ  هو :وقيل ،غيره أو كساء من به

 .(1)عليها تدنيه بجلبابها نحرها ثغرة تغطي ،والخمار

 أنّ  :وهو واحد معنى على معةمجت يجدها ،عموماً  األقوال لهذه والمتأّمل

 وجوب على العلماء أجمع وقد ،الجسم ميعج يستر الذي الثوب هو الجلباب

 .(2)والجسد الرأس يستر الذي الحجاب

 يصلي‘ رسو  كان لقد) :قالت حيث ، عائشة حديث ويفّسره

 إلى يرجعن ثم   ،مروطهن   في فعاتمتل   المؤمنات من نساء معه فيشهد ،الفجر

 .(3)(الغلس من ؛أحد يعرفهن   ما ،بيوتهن  

 ،بمروطهنّ  تلفعن ،المسجد في الصالة شهدن إذا ،النساء كانت فقد
 ،(4)الرأس تغطية مع االلتحا  في يستعمل عوالتلفّ  ،وتغطين تلففن :أي  

 .وخمرهنّ  دروعهنّ  فوق (5)مخيط غير لحا  وهو :طر  بالم   فيلتحفن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن تفسير (،11/106) آبادي عظيملل المعبود عون (،3/559) للزمخشري الكشا  انظر: (1)
  (.6/481) ،كثير

 (.1/202) الوزير البن الباسم الروض (،29 )ص: حزم البن جماعاإل مراتب انظر: (2)
  خال . ففيه ،عورة ماكونه على فقوايتّ  لم ،واليد الوجه اإلجماع من وخرج

 (.372) (،1/84) صحيحه في البخاري رواه (3)
  (1/183) حجر البن الباري فتح انظر: (4)
  (.7/402) (،8/321) العرب لسان انظر: (5)
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 أمّ  عنف ،(1)بالجلباب دينالعي شهدن إذا لهنّ  ‘ النبي أمر نظير وهذا
 ىمصل   إلى النساء بإخراج أمر لما ،‘ النبي   إن  ) :قالت أّنها ، عطية
 لتلبسها :‘النبي فقا  ،جلباب لها يكون ال إحدانا ،اهلل رسو  يا :قلن ،العيد

 .(2)(جلبابها من أختها

 عند وأنها ،بجلباب إال تخرج ال المرأة أنّ  ،الصحابة نساء عند المعتادف

 به مأمور ،مشروع العيد ىمصلّ  إلى الخروج أنّ  مع ،تخرج أن هايمكن ال ،عدمه
 بغير ،بالخروج لهنّ  يأذن لم ،‘ اهلل رسول كان فإذا ،والنساء للرجال

 .أولى باب من فغيره ،به مأمور هو ما في ،جلباب
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/417) رجب البن الباري فتح :انظر (1)
 (،890) (،2/606) مسلم صحيح (،351) (،1/80) البخاري صحيح انظر: عليه، مّتفق (2)

 لمسلم. واللفظ

  السوداء بالعباءة المصرية المرأة
 (م1870) عام
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 ،استثني ما إاّل  ،الجسد جميع يويغطّ  ،ساتراً  اللباس هذا يكون وحتى
 عمر بن عبداهلل فعن ،الجلباب معنى مع يتوافق وهذا ،طويالً  يكون أن فالبد

،  ّيوم ،إليه اهلل ينظر لم ،خيّلء ؛ثوبه جر   من) :قال ،‘ اهلل رسول أن 

 ،شبرا   يرخين :قا  ؟بذيولهن   النساء يصنع فكيف :سلمة أم   فقالت ،القيامة
 مرأةلفل ،(1)(عليه يزدن ال ،ذراعا   فيرخين :قا  ،أقدامهن   تنكشف نإذ :فقالت

 ما تلبس أن يجبف :ذلك وعلى ،شبراً  ترخي أن ولها ،الذراع بقدر ترخي أن
 الجمال يحضر هذا وفي ،ناالقدم ذلك في بما ،جسمها جميع ييغطّ 

 .فيه زيف ال ،نقياً  العالم ويبدو ،الحقيقيّ 

  :الشاعر قال
 الجمــــا  هــــو ذاك ،الــــروح جمــــا 

 

 والخـــــّل  الشـــــما   بـــــه تطيـــــب 
 

ـــــة، الشـــــمع زهـــــور  ولكـــــن: فاتن
 

 مثــــا  لهــــا لــــيس الــــرو  زهــــور 
 

 
 (م1906) والهرسك البوسنة نساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في والنسائيّ  ،صحيح حسن حديث وقال: (1730) ،(3/275) سننه في الترمذيّ  رواه (1)

 (.5336) ،(8/209) النسائي سنن سننه،
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  (4 ) 

ة   ي  ن    ر 
 من ولكن ،الباري صنع عظيم إلى إشارة إال ،األنثويّ  الجمال ليس

 لكنّ  ،الفضيلة إلى الجمال يفتقر وقد ،الفضيلة بغير الجمال ريتصوّ  أن الصعب

 .للجمال تفتقر ال الفضيلة

 لها صفرخّ  ،ولفطرتها ،ألنوثتها مراعاة ؛المرأة بزينة اإلسالم يُعن وقد

 ،مالمحرّ  جالتبرّ  بين الفرق ،جلياً  منها ضحيتّ  بضوابط ،للرجل صيرخّ  لم ما
 .المباحة والزينة

 قاتمتعلّ  كلّ  من بحجابها المرأة صلّ خَ يُ  أن على ،اإلسالم حرصو

 چ چ ڃ} :الىعت قوله في ،مالمحرّ  جالتبرّ  عن فنهاها ،ةالجاهليّ 

 .[33 :األحزاب] {ڇچ چ

 التي ،الجاهلية مخلفات من جالتبرّ  هذاأن  إلى ،القرآنيّ  النّص  فيشير

 عن ومشاعره تصوراته وارتفعت ،ةالجاهليّ  عصر تجاوز من عنها يرتفع

 ما ومحاسنها زينتها من المرأة تبدي أن :التبرجو .ومشاعرها الجاهلية تصورات
 علماء أجمع قدو ،(1)الرجل شهوة به عيتدتس مما ،ستره عليها يجب

 .(2)للمرأة والسفور التبرج هذا تحريم على المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/320) للشوكانيّ  القدير فتح انظر: (1)
 (.2012 ،4/2011) للصنعانيّ  الغفار منحة انظر: (2)
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 ،ذلك ىيتعدّ  بل ،ةالجاهليّ  جتبرّ  صور من كان ما على النهي يقتصر ولم
 بالثياب كانت وإن ،األجانب للرجال الزينة إظهار في التعمدَ  :النهيُ  فيشمل

 :تعالى وقال ،[60 :النور] {ڃڃ ڄ ڄ} :تعالى قال ولذلك ،نفسها
 الزينة من شيئاً  يظهرن ال :أي   ،[31 :النور] {ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

 عةنَ ق  الم   من العرب نساء يتعاطاه كان ما مثل ،إخفاؤه يمكن ال ما إاًل  ،لألجانب
 حرج فال ،الثياب أسافل من يبدو ما :عةنَ ق  بالم   والمقصود ،اثيابه للّ تج التي

 .(1)إخفاؤه يمكن ال هذا ألنّ  ؛فيه عليها

 أنواع من نوع بأيّ  نةمزيّ  كانت إذا ،الظاهرة الثياب يشمل ،العموم فهذا

 ،به الخروج فإنّ  ،ناً مزيّ  اللباس كان فلو ،إليها الرجال أنظار تلفت التي الزينة
 ردّ يَ  وأن ،الزينة ستر هو الجلباب من المقصودف ؛عنه المنهي جالتبرّ  من يُعدّ 
 ،زةمطرّ  أو ،بةخاّل  وألوان ،ابةجذّ  بنقوش نيّ زُ  فإذا ،اعنه الناظرين أعين

 منهيا كان لذا ،تهمشروعيّ  حكمة انتفت ؛لها الرجال نظر يدعو اممّ  وغيرها

 .عنه

 
 

 (م1900) عام العثمانية الدولة من أميرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/511) بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء (،6/45) كثير ابن تفسير انظر: (1)
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 في ،والمنهيات األوامر هذه كلّ  من بالرغمو ،ةاإلسالميّ  والشريعة

 ،السنّ  في للكبيرات ترخيص إيراد عن تغفل لم ،المسلمة المرأة لباس
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} :تعالى قال ،مخصوصة بشروط

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[60 :النور] {ڇ ڇ چ چچ

 ،الحيض عنهنّ  انقطع اللواتي هن {:ٹ ٹ ٹ} :تعالى فقوله
 نّ لهُ  يبق لم :أي   {:ڤ ڤ ڤ ڤ} :تعالى وقوله ،(1)الولد من ويئسن
 رّخص قدف ،(2)يجالتزو إلى  تشوّ 

 التبّرج عدم نّ عليه واشترط ،لهنّ  الشارع

 ڦ ڦ ڦ} :قوله في ،بزينة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ،الترخيص هذا من وبالرغم {.ڃ
 ڃ} :قال اهلل أنّ  إاّل  ،االشتراطو

  ُ وتر   :أي   ،{چچ چ ڃ
 خير ــ جائزا كان وإن ــ لثيابهن وضعهنّ 

 ڇ} : واهلل ،(3)لهنّ  وأفضل
 {.ڇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/83) كثير ابن تفسير انظر: (1)
  السابق. المرجع انظر: (2)
  السابق. المرجع انظر: (3)

 (م1880) السوداء بالعباءة إيران في المرأة
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 بأرواح تتحلّى قلوب   بها تشعر ألن بحاجة ،جماالً  كثرألا األشياء وتبقى

 سالباً  ،القلوب في ليتهادى ،األرواح إلى يتمادى الحقيقي فالجمال ؛صادقة

 صادق مصطفى قال وقد .ّخاذاأل الساحر الجمال إلى ،إليه إاّل  دهشة كلّ  منها

 .(1)(لشاريه متاع ال ،لنفس نفس :للرجل المرأة) :الرافعيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/108) القلم وحي انظر: (1)
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 (5 ) 

ة  ص ِ  غ   ب 
 ظافرة ،أرادت إن منتصرة المرأة منها تخرج مبارزة :الحقيقيّ  الجمال

 .وانتصاراً  جماالً  اإلسالم يصبغها حيث ؛وبهاءً  زهاءً 

 لها ثياباً  تلبس ،الحجاب آيات نزول منذ ،المسلمة المرأة كانت وقد

 تصف ال التي ،الثخينة الفضفاضة الثياب تلبس كانت فقد ،خاصة صبغة

 التي ،والشفافة ،الضيقة الثياب عن مبتعدة ،تقاسيمه تحكي وال ،جسدها

 هي إنّما ،فراغ من التواصيف هذه تأت ولم ،وتقاسيمه جسدها لون تصف

 .سماويّة وشريعة ،ربانّية تعاليم

 أبي فعن ،الشّفافة الضيقة المالبس لبس عن ،اإلسالمّية الشريعة فنهت

 قوم :أرهما لم ،النار  هأ من صنفان) :‘ اهلل رسول قال :قال ، هريرة

 ،عاريات ،كاسيات ونساء ،الناس بها يضربون ،البقر كأذناب ،سياط معهم
 وال ،ةالجن   يدخلن ال ،الما لة البخت كأسنمة رؤوسهن   ،ما ّلت ،مميّلت

 كاسيات) ومعنى .(1)(وكذا كذا مسيرة من ليوجد ريحها وإن ،ريحها يجدن

 ،ضّيقاً  أو رقيقاً  ثوباً  تلبس أو ،بعضه وتكشف بدنها بعض تستر هاأنّ  (:تعاريا
 .(2)يستره وال ،بدنها يصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2128) (،3/1680) صحيحه في مسلم رواه (1)
  (.2/135) األوطار نيل انظر: (2)
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 األوصا  على مشتمالً  كان ما إاّل  ،الثياب من تلبس ال فالمسلمة ولذا

 الذي ،سترها يتحّقق وبه ،رّبها رضا تكسب به ألّنه ؛الصحيحة الشرعّية

 لن ،أعضائها تفاصيل يحكي الذي ،الرقيق فالثوب ،الفتنة أمامه تتساقط

 منهي وهذا ،واألذى للفتنة لها معّرض هاجتبرّ و ،بعداً  إاّل  رّبها من يزيدها

 .عنه

 عنف ، وزوجته زيد بن أسامة مع ،‘ النبيّ  بقصة ،هذا ويذّكرنا

 له أهداها امم   ،كثيفة (1)ةبطي  ق   ‘ اهلل رسو  كساني) :قال ، زيد بن أسامة
 تلبس ال مالك< :‘ اهلل رسو  فقا  ،امرأتي فكسوتها ،الكلبي   دحية

 :فقا  ،امرأتي كسوتها :قلت ؟>بطيةالق  
 أخاف يفإن   ،(2)غّللة تحتها جع لتف مرها<

 .(3)>(عظامها حجم تصف أن

 نأ ،  أسامة ،‘ النبيّ  أمر فقد
 اللباس يكون ال حتى ،غاللة زوجته لبسيُ 

 مّما ذلك أنّ  شكّ  وال ؛بدنها يصف قاً ضيّ 

 .المسلمة رأةبالم الشريعة عناية على يدلّ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي ثياب رقاق ال تستر البشرة عن ، مصر أهل وهم القا  بكسر بطالقُ  إلى نسبة بطية:القُ  (1)
  .(2/135نيل األوطار ) انظر: رؤية الناظر

 السابق. المرجع نظر:ا .الثوب تحت لبسيُ  شعار ،الغين بكسر :الغاللة (2)
 (،2/331) الكبرى سننه في والبيهقي   (،21786) ،(36/120) مسنده في أحمد رواه (3)

 والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر انظر: األلباني، حسنه حسن، حديث وهو (،3262)
(1/318.) 

 (م1930) المغرب في المرأة
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 (6 ) 

ة   ي    ه و
 على ــ هي إنّما ،فحسب األلوان بها تمتزج ،فنّية لوحة ،األنوثة ليست

 .امرأة أنثى كلّ  حتماً  ولكن   ،أنثى امرأة كلّ  فليست ،وُهويّة سلو  ــ الحقيقة

 تشّبهت فلو ،أنوثتها مع تتناسب ،بها خاّصة طبيعة للمرأة جعل  واهلل

 ،لها وضع الذي األنثوي إطارها عن يخرجها هذا هابهتش فإنّ  ؛مثالً  بالرجال
 ،عليها لقتخُ  التي اإلنسانّية الفطرة فتضطرب

 ثيالحد في ،ذلك من ‘ النبي حّذرنا وقد
 لعن) :قال حيث ، هريرة وأب رواه الذي

 ،المرأة لبسة يلبس الذي الرج  ،‘ اهلل رسو 
 عباس ابن وعن ،(1)(الرج  لبسة تلبس والمرأة

 النساء من هاتالمتشب   ‘ النبي لعن) :قال 

 ،(2)(بالنساء الرجا  من هينوالمتشب   ،بالرجا 
 .(3)ممحرّ  فعل على إاّل  يكون ال اللعن أنّ  ومعلوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر: ،ياأللبان صححه ،صحيح والحديث (،4098) ،(6/195) سننه في داود أبو رواه (1)
 (.2/907) وزيادته الصغير الجامع صحيح

 ابنو (،2874) ،(5/105) الترمذي سنن (،4097) ،(6/194) سننه في داود أبو رواه (2)
 صحيح انظر: األلباني، صححه ،صحيح حديث وهو (،1904) (1/614) سننه في ماجه

 (.2/908) وزيادته الصغير الجامع
  (.2/137) األوطار نيل انظر: (3)

 (م1944) سراييفو في النساء
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 أهل عر  بحسب يكون فإّنه ،والرجل المرأة لباس بين الفرق وأّما

  باختال فتختلف ،اللباس هيئة افأمّ ) :الفتح في كرذُ  ،ذلك سياق وفي ،البلد
 لكن ،اللبس في رجالهم من نسائهم زي يفترق ال قوم فربّ  ؛بلد كلّ  عادة

 إبرازب الشريعة اهتمام على يدلّ  وهذا .(1)(واالستتار باالحتجاب النساء يمتاز

 ،خاّصة ُهويّة كسبتهاوأَ  ،بالرجال المشابهة عن فنهتها ،المسلمة المرأة شخصّية
 الشريعةُ  نهت ولذا ؛الُهويّة تمكّونا من مكّون ،عموماً  واللباس فالحجاب

 اجتالب إلى سهمةالمُ  الظاهرة المشابهة إلى ييؤدّ  أن مكني ما كلّ  عن المسلمين

 حجاب فكان ،بهم هالمتشبّ  لدى ،الفاسدة واألخالق ،المنحرفة العقائد بعض

 ،واضح بشكل اإلسالمّية لُهويّتها مبرزاً  المرأة
 عمر بن اهلل عبد يروي ،ذلك سياق وفي

، هتشب   من) :قال أنّه ‘ اهلل رسول عن 
 من :بذلك والمقصود .(2)(منهم فهو ،بقوم

 وسار ،بخلقهم تخّلقو ،همبزيّ  ظاهراً  اتزيّ 

 وبعض ،ملبسهم في ،وهديهم بسيرتهم

 فيه طابق قد ،بحقّ  هالتشبّ  صار حتى ،أفعالهم

 .(3)منهم هفإنّ  ،الباطن هذا الظاهرُ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.10/332) حجر البن الباري فتح انظر: (1)
 انظر: األلباني، صححه ،صحيح حديث (4031) ،(6/144) سننه في داود وأب رواه (2)

 (.1/747) وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
 (.6/104) للمناوي الصغير الجامع شرح القدير فيض انظر: (3)

 (م1910) لوكا بانيا من مسلمات
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 ،ارالكفّ  من بغيرهم أو الكتاب بأهل هالتشبّ  اإلسالم، في يحرم ولذلك
 أو بدينهم، اً حبّ  لبسه لمن ،بلباسهم هالتشبّ  يحرم كما بهم، الخاّص  اللباس في

 لباس من أرقى لباسهم أنّ  باعتقاده ؛باإلسالم تهاوناً  أو بهم، هالتشبّ  قاصداً 

 ةالعصريّ  للحياة يصلح ال ،راً متأخّ  قديماً  أصبح اإلسالم لباس وأنّ  ،اإلسالم
 ،ةمضرّ  ودفع ،مصلحة لجلب أو ،للضرورة ؛لباسهم يشبه ما لبس اأمّ  ،الحديثة

 على القاضية والمهن ،الحر  ذوي من كان إذا خصوصاً  بذلك، بأس فال

 عند ثيابهم لبس فيجوز واأللين، واألخف واألوفق نسباأل باختيار متعاطيها

 .(1)هالتشبّ  قصد عدم

 ،سواء حدّ  على ،والرجل ةللمرأ االتزان يضفي ،عموماً  واللباس
 المرأة ارتداء فعند ،ذلك على دليل أكبر ،الخليقة بَدء منذ به الشرع فاهتمام

 ما كلّ  تمارس ثمّ  ومن ،رأسها على جوفاء خرقة تضع ال فهي ،الشرعي للباس
 .خاصة آداب له ،وشعار سمت الحجاب وإّنما ،تريد

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/95) تيمية البن ستقيمالم الصراط اقتضاء انظر: (1)
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  (7 ) 

ان   ز   ات  
 طرفي بين ،واالّتزان الوسطية دّ ح على تقف ،فيها ما بكلّ  الحياة

 .عنه تحيد أو ،الحدّ  هذا على بقدميها المرأة تقف أن فإّما ،والتفريط اإلفراط

 ،الشهرة لباس عن ترفّعه :اتزانه ومن ،اّتزان خطّ  له ،كذلك واللباس
 يشتهر أن ،الشهرة بلباس ويقصد ،الشهرة لباس عن الشريعة نهت ولذلك

 ،أبصارهم إليه الناس فيرفع ،ثيابهم أللوان لونه لمخالفة ؛الناس بين الثوب
 عن الخارجة وضيعها أم ،العادة عن الخارجة الثياب رفيع من أكان سواء

 .(1)االشتهار مع يدور فالتحريم ،العادة
 

 
 (م1950) السوداء بالعباءة الكويت في المرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.11/50) المعبود عون (،2/131) األوطار نيل انظر: (1)
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 يدلّ  الترفّع ألنّ  أيضًا؛ والمتخّفض المترفّع يكرهون السلف كان وقد

 األمور فخيار والقناعة، بالزهد التظاهر على يدلّ  واآلخر بالدنيا، التفاخر على

 .(1)أوساطها

 ،شهرة ثوب لبس من) :‘ اهلل رسول قال :قال ، عمر ابن عن
 ،اهلل لنعمة إظهاراً  ؛الثياب جميل لبس فمن ،(2)(مثله ثوبا   القيامة يوم اهلل ألبسه

 ليلفت ؛وغروراً  وخيالء فخراً  لبسه نمو ،مأجوراً  كان ،طاعته على واستعانة

 .(3)فخور مختال كلّ  يحّب  ال اهلل فإنّ  ،آثما كان إليه الناس أنظار

 
 م1909 أضناــ  تركيا من نساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نيل األوطار (،1/138)البن القيم زاد المعاد،  (،22/138)البن تيمية،  مجموع الفتاوىانظر:  (1)

(2/132.)  
(، 3606) ،(4/601) في سننه ابن ماجه رواه (،4029) ،(6/143)في سننه  أبوداودرواه  (2)

 (. 2/1113صحيح الجامع الصغير وزيادته )حديث صحيح، صححه األلباني، انظر: 
لباس المرأة وزينتها في الفقه اإلسالمي، مهدية شحادة لالستزادة في موضوع الحجاب، انظر:  (3)

(، اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية، د. محمد عبدالعزيز عمرو، 1987الزميلي، )
للباس والزينة من السنة النبوية المطهرة، دراسة وتحقيق: محمد م(، ا1983ه/1403)

م(، شروط الحجاب اإلسالمي، د. محمد فؤاد 1989ه/1409عبدالحكيم القاضي، )
م(، اللباس في اإلسالم، المرأة المسلمة، محمد بن عثيمين، 2000هـ/1420البرازي، )

م(، 1996هـ/1416م أبوشقة، )م(، لباس المرأة المسلمة وزينتها، عبدالحلي1988هـ/1408)
 م(. 1983هـ/1403ن األلباني، )حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، محمد ناصر الدي



 

 

 
 

 
 بني احلجاب والسفور رشوق وغروب

 

  ،قيدها مفتاح يدها ففي ة،أمّ  استعبدت وإذا<
 >ولغتها بدينها محتفظة متمادا

 الطنطاويّ  يلع

َّ

 





 

53 

 

 (1 ) 

ة   ي   وا ور ي    ع ي 
 وما ،جداً  قصير الخطايا نحو فالطريق ؟اإلياب كيف :فكر ،الذهاب قبل

 .منه العودة أطول
 >أوروبا< في واضح وبشكل ،الغربيّ  العالم في ،رالسفو بداية كانت

 أوروبا في الرأس غطاء كان وقد ،العالم أقطار في ذلك بعد وانتشر .تحديداً 

 المدن بعض حدا مّما ،(1)أخالقيّ  دينيّ  لمدلول النساء تلبسه ،سائداً  زيّاً 

 (2)رأسها تغطي أن من ،الزنى جريمة ترتكب التي المرأة منع إلى ،األوروبّية

 النساء وبين بينها الناس يخلط ال حتى

 .أوروبا في العفيفات

 ،النهضة عصر حركة جاءت أن إلى
 إلى عشر الرابع القرن من استمرت والتي

 الحركة هذه ىتسم  و ،عشر السابع القرن

 حيث (،Renaissanse) :اإلحياء بحركة

 سبقت التي الفترة نّدوعيَ  روادها كان

 ،فخلّ تو وركود جمود فترةَ  ،النهضة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )وكل امرأة تصلي أو تتنبأ، وليس 10ــ 11/4ورد في رسالة بولس األولى إلى كورنثوس   (1)
 فإذا ماما.ت الشعر كحلق الغطاء كشف ألن على رأسها غطاء، تجلب العار على رأسها،

 يقص أن المرأة على العار من مادام ولكن، شعرها! فليقص رأسها، تغطي ال المرأة كانت
 رأسها(. فلتغط يحلق، أو شعرها

  (.22 ــ 11/1) ُكورنثُوس: إلى األولى بولس رسالة (2)

 وهي ترتدي ملكة فرنسالتصوير إيزابو بافاريا 
 في أواخر القرن الثالث عشر الحجاب
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 ذلك في والبصر السمع تمأل مةمتقدّ  كانت التي ةاإلسالميّ  الحضارة بخال 

 ،ةاألوروبيّ  الحضارة في العقول ارتقاء في بارز دور لها كان اممّ  ،العصر
 الجوانب في ةوالرومانيّ  ةاليونانيّ  الكتب إحياء فكرة ظهور إلى باإلضافة

 بل ،العلوم هذه نقل على يقتصروا ولم ،ةوالفنيّ  ،ةواألدبيّ  ،ةوالقانونيّ  ،ةالعلميّ 

 نهضة فأحدثوا ،إضافته يمكن ما وأضافوا ،تقويمال إلى حاجته رأوا ما مواقوّ 

 .(1)جديدة

 تماسكها على حفاظها في يكمن ،ثقافة كلّ  يواجه الذي التحدي إنّ 

 ،تتماسك أن فإّما ،ةالحضاريّ  هانهضت أثناء ،العميق الذاتي وتوازنها ،الخاّص 
 .التغيير رياح مع بالكامل تتالشى أن أو

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7 ص:) ينالد جمال ومحمود نوار لعبدالعزيز الحديث األوروبيّ  التاريخ نظر:ا (1)
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 (2 ) 

ت ر ح رك ة   ي  غ   ت  
 تقف أرجالً  لنا أن ،نسىن ال أن ناعلي ولكن   ،بالنجوم نحلم أن جميل

 .األرض على

 التغيير حركات وصلت ،النهضة عصر من ،عشر الخامس القرن في

 وبرزت ،واضح بشكل ،واألدبّية والفنّية العلمّية الجوانب وبرزت ،ذروتها

 بالمنتجات العالمّية التجارة نشطت حيث ،االقتصادّية الحركة :أيضاً 

 الزراعيّ  االكتفاء على قائماً  أوروبا في االقتصاد كان أن بعد ،األوروبّية

 ومن ،االقتصاديّ  التطور هذا مع يتفاعلن ،كالرجال النساء جعل مما ،(1)فقط

 تفرض الكنيسة كانت أن بعد ،فيه مبالغ بشكل وغيرها باألزياء اهتمامهن ذلك

 ،الدنيا الحياة في الذات وتعذيب ،للتقّشف بدعوتها ،الناس على سلطانها
 .(2)اآلخرة بنعيم التمّتع مقابل

 واالنفصال ،النهضة حركة مع ،االندماج حالة بدأت هنا ومن

 التعاليم عن محّرفة كانت أصلها في هي التي ،الكنيسة تعاليم عن ،التدريجي

 .اإلنجيل في السماويّة الشريعة بها جاءت تيال ،السويّة الحقيقّية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األوروبي التاريخ ،(9 ص:) الصباغ، اللطيف عبد للدكتور الحديث، أوروبا تاريخ ظر:نا (1)
 .11 ص: الحديث،

  .26 ص: الحديث، أوروبا تاريخ نظر:ا (2)
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 التي الرأس أغطية (موضة) ظهرت حتى ،شائعاً  الحجاب كان وقد

 ،إنكلترا في (1)تيودور أسرة حكم أثناء ،الحجاب عن بديلة (hood) :تسّمى
  .متزايدة شعبية ذات وأصبحت

 
 hood الغطاء تلبسان المرأتين صورتان

 وبدأت ،الحجاب عن الواضح الفعلي زلالتنا سلسلة بدأت ،هنا ومن

 ،قليلة خطوات إاّل  ذلك بعد كانت فما ،رويداً  رويداً  تتناقص الستر ثقافة
 .النهاية نقطة إلى اإلنسان أوصلت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بريطانيا( في الغال بالد أو لويلز )نسبة ويلزية أصول من أسرة هي (:) تيودر أسرة (1)
 .(م1603) وحتى (1485) منذ إنكلترا في حكمت
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 (3 ) 

وب   ي  اء ن   ي   ر   الإ 
  !منها الحّق  مقاطع على بالثبات المرأة أجدر وما !الحياة تقلبات أشدّ  ما

 ،يزداد بالمرأة االهتمام بدأ ،إنكلترا في ،عشر الثامن القرن مطلع في
 ،(1)عنها معزولة كانت أن بعد ،البالط لحفالت دعوتها خالل من ابتداءً  وظهر
 ظهور مع تزامناً  ،بجمالهنّ  العناية في يفرطن ،األرستقراطيات النساء جعل مما

 عن بديالً  ظهرت التي ،الفارهة القّبعات (موضة) أنتجت التي ،األزياء بيوت

 كانت التي ،الراقصة للحفالت خاّصة ،الشعر تسريح فنّ  وظهر ،الرأس غطاء

 .الوقت ذلك في ،إنكلترا في تقام

 ،(2)>ديوَرانت ويليام< ويصف
 اللباس في الحياء تراجع ومدى ،النساء

 :فيقول ،الوقت ذلك في ،عندهنّ 
 الشفافة( gowns) العباءات واسُتخدمت)

 الفخذين بخطوط لإليحاء ،يكفي بما

افة شفافة ةالنسائيّ  العباءات أصبحت :آخر بتعبير أو ،اقينلسوا  من انوك ،وص 

 وراح ،النساء فتنة من ليقلّ  اللباس في األسلوب هذا أنّ  ،(3)>بايرون< رأي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.47 ص:) السابق. المرجع نظر:ا (1)
  :انظر أمريكي. فيلسو  مؤرخ (2)
  انظر: >.بايرون اللورد< إنكلترا في الشعر رائد هو: (3)

 

 إنجلترا  ــ القش من فارهة قبعة
 (م1785ــ  1760)

 

http://shamela.ws/index.php/author/2296
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
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  :األخالق عن مدافعاً  ،عادته غير على يشكو

 ..حواء كأمنّا ،السبيل نساؤنا ضّلت لقد

 ..عرايا فهن

الت غير لكنهن  .(1)...(هنّ ي  ُعر   من َخج 

 الفنّ ب وثيق اتصال نسائها عند ،الحشمة تر  في كان فقد :فرنسا في وأّما

 ،المثّقفين من لمجموعة إصدارات بسلسلة تأّثر أيّما تأثر الذي ،الفرنسيّ 
 من ،الشعوب آثار من ،وغيرها اإلغريقّية اآلثار ،راتااإلصد تلك تتناول

 ،ةواليوناني   ،ةواألتروسيكي   ،ةي  المصر اآلثار من مختارات) :كتاب أهّمها
 ،الكتاب هذا حضي وقد ؛رسومه ببعض ةموضحّ  (،ةوالغالي   ،ةوالروماني  
 السلو  في الكبير األثر له وكان ،آنذا  الفرنسيّ  الشعب من بالغ باهتمام

 ولهذا ،الكتاب بهذا قوياً  راً تأثّ  ،األزياء فنّ  :ومنه ،بأنواعه الفنّ  وتأّثر ،الفرنسيّ 

 ظللنا :م1763 لقرائه يقول (2)>جريم< نجد وهكذا) >:ديوَرانت لياميو< قال

 لها الميل وأصبح ،القديمة واألشكال ،اآلثار عن اً جادّ  بحثاً  نبحث سنوات

 الطريقة على شيء كلّ  ىؤدّ يُ  أن ،اآلن رةالمقرّ  األمور من دّ عُ  حتى ،اً عامّ 

 على شعورهنّ  نففيص فنساؤنا ،عاتالقبّ  صنع إلى ،العمارة من ،ةاليونانيّ 

 على ،صغيرة علبة يمسكوا لم إن ،عاراً  يرونه ووجهاؤنا ،ةاليونانيّ  الطريقة

 .(3)(ةاليونانيّ  الطريقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.763)ملحق/ حضارةال قصة نظر:ا (1)
  ترجمة. له نجد لم (2)
 (.39/183) الحضارة قصة انظر: (3)
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 عدوى من ،إنكلترا في أخواتهنّ  أصاب ما ،الفرنسّيات أصاب وقد

 رفع في ،النساء وغالت) >:ديوَرانت ويليام< قال حتى ،الشعر تصفيف

 رقدّ  وقد ،اتالثريّ  من النار يلتقطن أن مخافة ؛الرقص خشين حتى ،شعورهنّ 
 منتصف في تماماً  يقع ،اتالفرنسيّ  السيدات إحدى ذقن أن ،فرنسيّ  زائر

 بكثرة الطائلة األموال الحالقون وجنى ،شعرها ةوقمّ  قدميها بين ،المسافة
 .األمم بين عدالً  وسطاً  أّمته جعل من فسبحان ،(1)(الشعر موضات تغيير

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.39/164) الحضارة قصة انظر: (1)

 ديورانت ويل وصف كما الشعر تصفيف
 (م1776)
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  (4 ) 

هوة   م ن   ل ى ش   كزة   ا   ق  
 ارتفعت إن ؛البحر أمواج في الجارية السفينة بقائد اإلنسان عقل أشبه ما

 القائد باقتدار ولكنّها ،االعتراض قّوة للسفينة فليس ،انخفضت أو األمواج

 .الميناء إلى واالهتداء ،والثبات التوازن قانون تملك ،وحكمته

 ،للسفور معّززات جاءت ،التغيير شهوة سببها السفور ةبذر كانت أن بعد
 كانت ،دينّية ،اقتصاديّة ،اجتماعّية سياسّية ثورة :وهي ،الفرنسّية الثورة أولها

 ،عامّ  بشكل والعالم ،خاّص  بشكل ،أوروبا في عميقة واسعة تأثيرات لها
 به نادت الذي الحريّة معنى فيه تجاوزت ،لها رمزاً  ،(1)الحرية مبدأ فيها علنوأُ 

 من التخّلص إلى الدعوة على اقتصرت التي النهضة تلك ،النهضة عصر حركة

 .(2)والرّق  العبوديّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاءت قد ،الفرنسية الثورة حكومات انتهجتها التي ةالخارجيّ  السياسة صعيد على هاأنّ  إاّل  (1)
 فيما ةوبخاصّ  المساواة(،و واإلخاء )الحرية مبادئ من ةرالثو أعلنته ما مع تماماً  متناقضة

 ولم والعبد. ،السيد بمنطق معها تعاملت والتي ،استعمرتها التي وإفريقيا آسيا بشعوب قيتعلّ 
 = هـ1213) عام مصر على الفرنسية الحملة جاءت حتى ،الزمن من وجيزة فترة تمض  
 من وغيرها وتونس والمغرب للجزائر الفرنسي االحتالل جاء بفترة بعدها ثم م(،1789
  .وإفريقيا آسيا في المناطق

 عدنان للدكتور اإلسالمية التربية ضوء في ونقد عرض الفرنسية: الثورة انظر: لالستزادة (2)
 الحديث األوروبيّ  التاريخ الصباغ، اللطيف عبد للدكتور الحديث، أوروبا تاريخ باحارث،

  الدين. جمال ومحمود نوار العزيز لعبد
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 علمانيّ  مجتمع تأسيس إلى ،حينذا  الفرنسّية الحكومة عمدت وقد

 أرسلت م1798 أكتوبر 8 ففي ؛والتعليم القانون على مركزةً  ،فرنسا في خالص

 أن يجب) :يأتي ما الدوائر مدارس في المعلمين لكلّ  ،الجديدة اإلدارة حكومة

 .(1)(وشعائره دين أيّ  بعقائد قيتعلّ  ما كلّ  ،ةالدراسيّ  راتكممقرّ  من تحذفوا

 في المباشر التأثير لها كان ،الجديدة بقوانينها الفرنسّية الثورة أنّ  والشكّ 

 همأنّ  يرون رجالها كان التي بالثورة النساء مالبس رتتأثّ  فقد ،المرأة لباس

 ويليام< يقول ،القديمة اإلغريق وبالد ،الحديثة ماور نهجَ  نهجهم في يسيرون

 الواحدة لباس صبحأ) :الثورة بفلسفة المتأّثر النساء لباس وصف في >ديوَرانت

 توحي أنها شفافيتها من بلغ ،شفافة بسيطة فضفاضة عباءة ،األساس في منهنّ 

 في يستثر لم الذي الرجل لتثير أنها حتى ،الناعمة ةالداخليّ  بالخطوط

 .(2)(اتهيح

 ةالدينيّ  داللته يفقد فعلياً  الرأس غطاء بدأ ،السياسّية األحداث تلك وبعد
 في ةانحداريّ  ةتدريجيّ  بمراحل الغربيّ  العالم مرّ  أن بعد ،أوروبا في ةاألخالقيّ 

 كان وقد ،اليوم نشهده الذي للعريّ  وصل حتى ،واللباس بالحجاب قيتعلّ  ما

 يخدم ذلك بعد العفا  أصبح ثمّ  ،العفا  يخدم الغربيّ  العالم في اللباس

 (.الموضة) تريده ما بحَسب ويتشّكل ،اللباس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.282ملحق/) الحضارة قصة انظر: (1)
 السابق. المرجع انظر: (2)
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 (5 ) 

ة   عي  ب َ  ن  َ
 السفور بذرة إلى رجعنا ولو ،أهون غيره على فهو ،نفسه عليه هانت من

 فنمت ،الشقيقة الحبيبة رمص في ُزرعت أّنها لوجدنا ،اإلسالميّ  العالم في

 ،ةاإلسالميّ  الدول أغلب في ةالمرّ  ثمارها تفط  وقُ  ،أثمرت أن إلى ،وقويت
 العالم ثقل مركز فمصر ،الصليبيين للمبشرين األولى الوجهة كانت ألّنها وذلك

  :قيل كما ،اإلسالمي

ــــت   إن   مصــــر إن   ؛احفظوهــــا  عض 
 

 المسـلمين تـرا  الـدنيا فـي ضاع 
 

 لهاأهّ  اممّ  ،بالصدارة عتتمتّ  كانت ،آنذا  مصر أنّ  ،اثنان يختلف الو

 الوجهة كانت لذلك ،المجاالت شتى في وقدوة أسوة فكانت ،ةالفكريّ  للقيادة

 قال وقد ،وخارجه اإلسالميّ  العالم داخل التحرير دعاة قبل من للتأثير األنسب

 وجه عن الحجاب يرفع لم ما ،الشرق حالة تستقيم لن) :(1)>غالدستون<

 المسلمات كسّ تم أن ،القارئ وليعلم ،(2)(القرآن به ىويغطّ  ،المرأة

 ،نفوسهنّ  من قلعه على تقوى رالتحرّ  رياح تكن فلم ،شديداً  كان ،بالحجاب
  الخال ب متمّثالً  المداخل أحد فكان ،لذلك مدخل إيجاد من بدّ  وال فكان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائداً  وكان عشر، التاسع القرن أوائل في البريطانيين السياسيين القادة أشهر من واحداً  كان (1)
  نظر:ا الالهوت، في كتب عدة وألف ،إنكلترا كنيسة في بارزا علمانيا

 
  (.9 )ص: اإلسالم في ومكانتها المرأةانظر:  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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 تقّبل فيكون ،جتهاداال باب من هي ،الوجه تغطية مسألة أنّ  بدعوى ؛الفقهيّ 

 الحجاب نزع إلى الدائرة تتوسع مّ ث ،غيرها من أخّف  المسألة هذهل النفوس

 .(1)وتفصيالً  جملةً 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.12 )ص: الحجاب عودة انظر: (1)

 (م1890ــ  1860) عام المصرية المرأة
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  (6 ) 

اس ع ال ق رن   ر ال ي   ع ش 
 .كان كما ال ،الجناح مهيض يعود فإّنه عاد وإن ،يعود ال يفرّ  الذي الطائر

 ،ةالخارجيّ  البعثات خالل من ،مصر في >،المرأة تحرير< حركة بدأت
 ،ةالفنيّ  والمهارات الخبرات لتلقي ؛فرنسا إلى المبعوثين بعض رسلأُ  أن فبعد

 رواوتأثّ  ،الماديّ  العلم بهرهم فقد ،به ذهبوا الذي الوجه بغير منها رجعوا

 الذي (1)>الطهطاويّ  ةرفاع< الشيخ :هؤالء ومن ،رتأثّ  ماأيّ  الفرنسية بالثورة

 ةللوطنيّ  داعياً  منها ورجع (،م1831 ــ 1826) :سنة في للبعثة واعظاً  ذهب
 فالمصلحة ،ةالدينيّ  الرابطة مقام أقامها فقد ةالوطنيّ  اأمّ  ،ثانياً  ةوللحريّ  ،أوالً 

 .والمساواة العدل وبين بينها يساوي فهو ةالحريّ  اوأمّ  ،اعتبار أيّ  فوق الوطنية
 على الدين نبذ إاّل  تعني ال ،ةالفرنسيّ  الثورة في المزعومة ةالحريّ  أنّ  والحقيقة

 .هكلّ  للدين معادية ثورة هيو ،والمساواة العدل من أعمّ  فهي ؛الخصوص
 ،األعرا  وتخالف ،القيم تهزّ  التي واألقوال األعمال كلّ  يحمي فيها والقانون
 حصرت هاألنّ  ؛العنان للشهوات تطلق ذلك أثر وعلى ،العقائد وأصول

 ذلك ثرإ وعلى ،ةالشرعيّ  األحكام نبذ تبنتو ،ةالوضعيّ  القوانين في مرجعيتها

 أول فكان ،قبل من أثيرت تكن لم ،لقضايا إثارة يّ الطهطاو كتابات في نرى

 >،باريز تلخيص في اإلبريز تخليص< :كتابه في المرأة تحرير قضية أثار من

 على الدخيلة األفكار وبذر ،السنن أسوأ وسن ،ختالطواال السفور إلى فدعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،انالشبّ  من بعثة مع ،والوعظ للصالة إماما المصرية الحكومة أرسلته ،مصري عالم هو: (1)
 األعالم :انظر .م1873 سنة بالقاهرة توفي ،الحديثة العلوم لتلقي اأورب إلى أوفدتهم
  (.3/29) للزركلي
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 .(1)اإلسالميّ  المجتمع

 يالمحام (2)>فهمي مرقص< (م1894) سنة وفي ،ذلك بعد وبرز
 :كتاب فألّف ،أفكاره لبثّ  منبراً  البريطانيّ  النفوذ من جعل الذي ،المصريّ 

 من كان ،أهدا  خمسة تحقيق إلى صراحةً  فيه دعا الذي >،الشرق في المرأة<

 المسلمة المرأة اختالط وإباحة ،اإلسالمي الحجاب على القضاء :أهّمها

 .ويسقيها هارعيز من لقيت ،خبيثة بذرة تلك وكانت ،(3)عنها باألجانب

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19 ص:) الغربية والحضارة اإلسالم انظر: (1)
 واألحزاب والمذاهب األديان في سرةالمي الموسوعة انظر: ،الديانة نصراني حام  مهو:  (2)

  (.1/453) المعاصرة
 (.14 ص:) الشرق في النسائية الحركات انظر: (3)
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  (7 ) 

ة   ور داع ي   ال سق 
 دينها من سقىتُ  ،سامقة نفوس دون كرامة وال ،كرامة بال سعادة ال

 الذلّ  موارد من إاّل  سقىتُ  ال ،جافّة نفوس وبئست .واإلباء العّزة ينابيعَ  العظيم

 .والتبعّية
 لوجدنا ،التاريخ تتبعنا لو

 أثر لهم كان ،الناشطين من مجموعة

 ومّمن ،السفور حركات جيهوت في بارز

 ؛الشأن هذا في األثر كبير مله كان
 خالل من (1)>أمين قاسم< الكاتب

 كتابه يكن ولم >،المرأة تحرير< :كتابه

 ومع ،له حصل لموقف فعل ةردّ  إال هذا

 ،األحداث في بالغاً  تأثيراً  رأثّ  فقد ذلك
 وجد ما فآلمه ،كغيره تعليمه إلتمام ؛فرنسا إلى رحل هأنّ  بدايته كانت فقد

 هذه على يردّ  أن فأراد ،الواقع لتمثّ  ال ،المصريين عن وأفكار كتابات من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،األفغانيّ  الدين بجمال تحيط كانت التي للكوكبة انضمّ و ،الحقوق إجازة نال كاتب هو: (1)
 وانبهر هنا  تعليمه ليتمّ  ،فرنسا إلى رحلو ،غيرهمو زغلول وسعد عبده بمحمد التقى حيث
 المجتمعات إلى تصاحبه التي سالفا>< الفرنسية صديقته على وتعر  ،أوربا في بالحياة
 في كانت وقد ،بينهما العالقة توتقوّ  ،األسر من كثير على وتعر  ،والحفالت ةالفرنسيّ 
 وفي ،أخرى نسائية حركة وأمريكا إنكلترا في كانت كما ،نسائية حركة نفسه الوقت في فرنسا
 (.22 ص:) الكاملة األعمال أمين قاسم انظر: الشرقي. المسلم قاسم اضطرب طالوس هذا

 (م1908ــ  1865) أمين قاسم
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 ،الشبهات عن والدفاع ،هاماتتاال بتفنيد فبدأ ،كتاباته خالل من األفكار
 الالتي المصريات السيدات ،كتاباته في واستنكر ،الحجاب شأن ورفع

 نازلي األميرة< :إلى لتوص أن كتاباته لبثت فما ،اتباألوروبيّ  هنيتشب  

 صالون ولديها ،وتجالسهم بالرجال تختلط التي الوحيدة وكانت ،(1)>فاضل

 هأنّ ب ،إليها الناس بعض به فوشى ،ةالفرنسيّ  الصالونات فيه تحاكي ثقافيّ 
 عن حاد أن إال منه كان فما ،دتوتوعّ  دتوهدّ  فغضبت ،كتاباته في يقصدها

 أفكاره فيه وناقض >،المرأة تحرير< كتابه فوألّ  بل ،مبادئه عن ورجع ،موقفه

 ما على التدليل إلى ،الكتاب هذا في المؤلف جهد انصر  وقد ،السابقة
 الدعوة وأنّ  ،اإلسالم من ليس :السائد بوضعه المرأة حجاب أنّ  من ،زعمه

 .لقواعده مخالفة أو ،الدين على خروج فيها ليس السفور إلى

 ،الحجاب فرضية على الشبهات بثّ  يف بدأ بل ،الحد هذا عند يقف ولم
 .(2)والفقهاء المفسرين جمهور وخالف ،مراده وفقَ  النصوص لوّ وتأ

 ،مقصود غير ،مطبعيّ  خطأ ،الكتاب آخر في يقع أن ،حّقاً  العجيب ومن
 الخفيّ  القصد أظهر من فسبحان (!المرأة تجريد كتاب تمّ ) :قوله ورد إذ

 تجريداً  إاّل  ليس ــ الحقيقة على ــ فالكتاب ؛صاحبه لسان على ،الخبيث

 .وحشمتها عّفتها ألسوار وهدماً  ،وثوابتها قيمها من ،للمرأة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تختلط كانت حيث باألجانب، تتشبه مصرية مرأةا أول عدّ وتُ  العلوية، سرةاأل من ميرةأ هي: (1)
 الفترة. هذه في تبعالمّ  الزي كان الذي ،الحجاب ترتدي ال وكانت العادة، غير ىعل بالرجال

  نظر:ا

 
 (.15ص: ) السابق المرجع نظر:ا (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
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 تمهيداً  ؛ةاألمّ  أعداء هابثّ  التي ،المسموسة واألفكار الكتابات هذه وبعد

 ما لهم كان ،بذلوه الذي الجهد ذلك وبعد ،وكرامتها المرأة حياء من للنيل
 :مع ،مارس شهر من التاسع يف النساء خرجت (م1919) :سنة ففي ؛أرادوا

 وشهد ،مصر في ةالبريطانيّ  السياسة على ةاحتجاجيّ  ثورة في >زغلول سعد<

 الحجاب كان وقد ،(1)لمرأةا لتحرير علنّية دعوة أول ،مارس شهر من20 يوم

 البراقع يرتدين ،باتمحجّ  النساء خرجت حيث ،الثورة هذه في ،حاضراً 

 عمل من كان ما المظاهرة نهاية في كان حتى ،الرجال يخالطن وال ،البيضاء

 المرأة تحرير إلى صارخة دعوة إلى بعد ما في المظاهرة انقلبت فقد ؛له مدّبر

 .(2)الحجاب من
 

 
 مصر في (م1919) ثورة بداية في النساء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.124ص: ) شعراوي هدى مذكرات نظر:ا (1)
  (.77ص: ) الحجاب عودة نظر:ا (2)
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 ترأسهن ،السيدات من مجموعة تضمّ  لجنة لتكّ شُ  ،المظاهرة هذه بعدو

 على ،مالمنظّ  العمل مرحلة إلى ،النسائيّ  التنظيم للينتق >،شعراوي هدى<

 مجريات في تشار  أن في الحّق  لها ،بها معتر  ةحرّ  ةمستقلّ  هيئة هأنّ  أساس

 عام في ،الشعب زعامة زغلول سعد ىتولّ  اولمّ  ،البالد بها تمر التي ،األحداث

 يزحن أن ،خطبه سماع يحضرن اللواتي السيدات على اشترط (م1919)

 مرحلة أول هذه وكانت ،وجوههنّ  من به اهلل سمح ــ بزعمه ــ اعمّ  ،بالنقا

 .(1)اإلسالميّ  العالم في للسفور عملية
 وغياب ،عّزتها ضياع من تعاني النفوس من وكثير ،الوقت ذلك ومنذ

 أنّ  أدركت إذا إاّل  ،واالنسجام الراحةَ  ،النفوس تلك تعر  ولن ،كرامتها

 .دينها أحكام بتطبيق يكمن ،وكرامتها عّزتها مصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/454) المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة انظر: (1)





 

 

 
 

 

 

 قمر بما ربها قد أمر
 

  ،ذلك يميز ماوإنّ  ،علماً  إشارة كلّ  وفي ،أدباً  فكرة كلّ  في أن واعلم<
 >.خطابه من اليقين فوائد وجنى ،مراده  اهلل عن فهم من

 املحاسيب احلارث
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  (1 ) 

ة   ج كمة   ال غ   ي  
 مالتل ؛حكمته عظيم في ونظرنا ،الحجاب في الشارع أسرار تأّملنا لو

 فإنّ  ،ونواهيه أوامره في وحكمته ،اهلل رحمة عظيم اوأيقن ،فطرنا لحجاب إلى

 جني له يرجى تأّملها ومن ،وأسراراً  للحجاب امقاصدً  اإلسالمية للشريعة

 .ثمارها

  :والتكريم الشعار 
 دّ عويُ  ،المسلمة للمرأة ةاإلسالميّ  ةويّ الهُ  مكّونات أحد الحجاب يمّثل

 الظهور الشعائر في واألصل ،اإلسالمّية الشعائر من فالحجاب ،لها اً شعار

 االشتهار سبيل على ىتؤدّ  ،كذلك تكون التي العباداتو ،واإلعالن والوضوح

 البعد عن معّبراً  المرأة ظاهر يكون أن سبحانه أراد ولذلك ،(1)واإلظهار

 .والباطن ،الظاهر فيتالقى ،الباطني

 ڻ ڻ ں ں ڱ} :تعالى قال ،المسلمة شعار الحجابو

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 مسلمات حرائر هن  أن   يعرف ،لَهن   ينظر فمن .[59 :األحزاب] {ڭ ڭ

ة على تدل   شعيرة والحجاب ،(2)يؤذين فال ،عفائف  والخلق ،لحياءوا العف 

 .الحسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألحكام الجامع (،1/224) للزيلعي الحقائق تبيين (،3/88) للنووي المجموع انظر: (1)
 (.12/56) للقرطبي القرآن

  (.3/412) زمنين أبي البن العزيز القرآن تفسير انظر: (2)
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 مهموكرّ  ،وحواء آدم على سبحانه اهلل امتنّ  وقد ،للمرأة تكريم الحجابو

 لفتأمّ  ،[118 :طه] {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :سبحانه فقال ،الستر بنعمة
 وذل   ألمُ  والعري   ،للباطن ذل   ألم فالجوعُ  ،والعري الجوع بين قرن كيف

 .السوية كريمةال النفس منهما تفرّ  وكالهما ،(1)للظاهر

  :والمجتمع الفرد حمايةو القلب تطهير 

 ،بالحجاب النساء فأمر ،الصدور تخفي وما األنفس خائنة ، يعلم
 على للشيطان يكون أن من أمنعو ،والرجال النساء لقلوب أطهر ذلك ألنّ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :تعالى قال ،(2)سبيل والنساء الرجال

 .[53 :األحزاب] {ائ ى ى ې ېې

 ڃ} :تعالى قال ،(3)الفتن من المسلمة للمرأة حماية لحجابا وفي
 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 وقد ،[33 :األحزاب] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 من يظهر ما على بةالمترتّ  الفتن من النساء حماية على الشريعة حرصت

 تحت يخفين ما الرجال فيعلم ،بأرجلهنّ  يضربن أن عن النساء فنهت ؛(4)الزينة

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ} :تعالى قال ،(5)ونحوه الخلخال حليّ  من بالحجا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.157 )ص: القيم البن القرآن أقسام في التبيان انظر: (1)
  (.19/167) الطبري تفسير (8/407) الماتريدي تفسير انظر: (2)
  (.22/87) للزحيلي المنير التفسير انظر: (3)
  (.1/78) اإلقناع متن عن القناع كشا  انظر: (4)
  (.19/164) الطبري تفسير انظر: (5)
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 {مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ
 البعد عظم على داللة ذلك وفي ،لها تحصين المرأة وحجاب ،[31 :النور]

 .الحجاب نعمة على هلل فالحمد ،اإلسالم لشريعة اإلنسانيّ 
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 (2 ) 

  {ى ې ې ې ې}
 أمامها القلب يقف ما ،اإلخبار عجيب من  موسى أمّ  قّصة وفي

 ٺ ٺ} :موسى أمّ  عن مخبراً  تعالى قال حيث ،واإلقرار التسليم موقف

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

 موسى أمّ  قلب من العقل فيعجب ،[7 :القصص] {ڄ ڄ ڄ ڄ

، في رضيعها تلقي هي فها ،والتسليم اليقين من فيه ،تعالى اهلل قذ  وما 

 ،ذلك من ةالحكم تعر  أن دون ،كامل سليمتب ، اهلل ألمر استجابة اليم
 .وانقيادها بطاعتها ، اهلل فأكرمها

 تعلم ؛وصفاته أسماءه توعرف ، اربه عرفت إذا المسلمة فالمرأة
 والعطاء اإلغناء ،سبحانه اربه من جدتف ،نقص لكّ  عن منّزهاً  كامالً  اً ربّ  اله أنّ 

 تعترض فال ،أقداره إلى المرأة تنّ أاطم ؛ذلك تعلم فإذا ،حمايةوال والنفع

 عَ رَ شَ  من ألنّ  ،اهلل أوامر على انفسه هوى تّقدم وال ،سبحانه اهلل أحكام على
 {ى ې ې ې ې} :تعالى قال ،ةالبشريّ  بالنفس أعلم اإليهّل  األوامر

 وال ،منفرداً  يستقلّ  أن يستطيع ال فإّنه ،اإلنسان عقل سعاتّ  فمهما ،[140 :البقرة]

 وإلى ،المنطق خطاب إلى بحاجة فالعقل ،الوحي هداية عن يستغني أن يملك

 .وأحكاماً  عقيدةً  ،باإلسالم إاّل  هذا يتأّتى وال ،المحّبة تسليم
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 وال ،أفعالنا على أفعاله تقاس ال ،سبحانه الحّق ) :(1)الجوزيّ  ابن يقول

 على تقضي فهي ،العقل فوق حكمته أن التسليم علينا يوجب والذي ،لتعلّ 

 الغلط غلط ،أفعالنا على فعله قاس ومن ،عليها تقضي ال قولوالع ،العقول

 .(2)(الفاحش

 إذاف ،وألوامره له تعظيماً  تزدادا ،اهبربّ  علماً  ،المرأة تازداد وكلما

 ،الطاعات في خالصاإل إلى ذلك ادفعه ،رقيب قريب ،سبحانه اهلل أن تعلم
 في رّبها تسخط وال ،رّبها رضا في كان إذا إاّل  ،المخلوقين لرضا لتفتت فال

 .وحكمه رّبها أمر والحجاب ،خلقه رضا

 علم وهو ،تعالى محّبته غاية هو ،ونواهيه أوامره في تعالى اهلل ءرضاوإ

  .اآلخرة في والخالص ،الدنيا في السعادة وعماد ،االنقياد

 ،المحّرمة ومتعها الحياة ملّذات عن المرأة تصبر أن ،حّقاً  العسير من وإن
 ،حقيقتنا أن ذلك ؛(3)اليقين :وهو الأ ،به غتذيوت ،هاطمئنيُ  ما اله يكن لم إن

 ولو ،ورجائه وخوفه وعبادته اهلل بمحّبة إاّل  تسكن لن ،وأرواحنا ،وقلوبنا

 ،آخر إلى نوع من ننتقل بل ،تدوم فلن ،بغيره والسرور اللذات من لنا حصل
 فهي الطاعة لّذة أّما .حال في وبهذا ،حال في بهذا فننعم ،أخرى إلى لّذة ومن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في عالمة الفرج: أبو البغدادي، القرشي الجوزي محمد بن علي بن لرحمنا عبد هو: (1)
 الذهب شذرات انظر: م( 1201 ــ ه1114) سنة: توفي التصانيف، كثير والحديث، التاريخ

  (.1/47) ذهب من أخبار في
  (.337 ص:) الجوزي، البن الخاطر صيد نظر:ا (2)
 (.2/261) االستقامة انظر: (3)
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 لذة ،تعالى اهلل طاعة ففي ؛وحال وقت كلّ  في حاضرة ،تنقطع ال دائمة

 .العيون وقّرة ،القلوب
ــد أروح ــت وق ــى ختم ــؤادي عل  ف

 

ــــك  ــــه يحــــ  أن بحب ــــواكا ب  س
 

 

 

 (م1924) الجزائر في النساء 
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  (3 ) 

ة   ف   م كاس  
 ..ق ددا طرائق اهلل مع تقلباتهن في كالرجال النساء إن

 ومنهن ،تقليداً  نومنه ،عادة ننهوم ،لحاجة هلل اوجهه سلمت من نفمنه

 ..األهم السؤال يبقىو ،اضطراراً  ومنهن ،إكراهاً 
  ؟إحساناً  هلل اوجهه تأسلم من منّا كم
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :تعالى قال

 .[22 :لقمان] {ڳ ڳ ڳ گ گگ

  ؟ربّك أمر قلُبك لّبى فهل

ــــدعن ال ــــب تخ ــــ  فللمح  دال 
 

 وسـا   الحبيـب تحـف من ولديه 
 

 ،‘ رسوله وبالغ ، اهلل بيان فيه (،القمر وشاح) إن ،لكريمةا أختنا
 بشارةالب ،‘ رسولك وبالغَ  ، رّبك بيانَ  ،الرقيق قلُبك يتأّتى أن فعسى

 رسوله وبّلغ ،البيان غاية ، نبيّ  قد أن   :معنا تشهدي وأن ،واليقين والحّب 

 ،وعقولنا نابقلوب واالنقياد ،والطاعة السمع إاّل  علينا فما ،بالغ أحسن ،‘
 .طريق وأقوم ،منهاج أحسن إلى

 العلياء إلى بك راق   وسبيل ،رحب وفضاء ،وفتح لك نور والحجاب

  :ألنك ،والمجد
 قمر

  أمر قد ربك بما
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مة   ائ    عوال مراح    ال مصادر ق  
 اهلل عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس يأب الدين تقيل ،االستقامة *

 (،هـ728 :المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن
 ،المنورة المدينة :سعود بن محمد اإلمام جامعة ،سالم رشاد محمد .د :تحقيق
 .هـ1403 ،األولى :الطبعة

 .الفرقان دار ،حسين محمد لمحمد ،الغربية والحضارة اإلسالم *
 بن المختار محمد بن األمين لمحمد ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء *

 والنشر للطباعة الفكر دار (،هـ1393 :المتوفى) الشنقيطي الجكني القادر عبد
 .مـ1995 ــ هـ 1415 ،لبنان :بيروت والتوزيع

 ،الدمشقي الزركلي ،فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين لخير ،اإلعالم *
 .للماليين العلم دار ،15 :ط (،هـ1396 :ت)
 بن أحمد العباس ألبي ،الجحيم أصحاب لمخالفة مستقيمال الصراط اقتضاء *

 ناصر :تحقيق (،هـ728 :المتوفى) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن الحليم عبد
 .بيروت :الكتب عالم دار (،م1999 ــ هـ1419) السابعة الطبعة ،العقل الكريم عبد

 الفكر دار ،نالدي جمال ومحمود نوار العزيز لعبد الحديث األوروبي التاريخ *
 .م1999 ــ ه 1419 ،العربي

 .الكترونية نسخة ،الصباغ عبداللطيف للدكتور ،الحديث أوروبا تاريخ *
 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمدل ،القرآن أقسام في التبيان *

 ،بيروت ،المعرفة دار ،الفقي حامد محمد :تحقيق (،هـ751 :المتوفى) الجوزية
 .لبنان
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 ــ هـ1413) ،األولى الطبعة ،الصبابطي الدين عصام :تحقيق للزيلعي الحقائق ينتبي *
 .مصر :الحديث دار (،م1993

 إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث ألبي ،العلوم بحر = السمرقندي تفسير *
 .التفاسير مقارنة خدمة ضمن (،هـ373 :المتوفى) السمرقندي

 ،المري محمد بن عيسى بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد ألبي ،العزيز القرآن تفسير *
 يأب :تحقيق (،هـ399 :المتوفى) المالكي َزَمن ين أبي بابن المعرو  اإللبيري

 مصر/ :الحديثة الفاروق ،الكنز مصطفى بن محمد ــ عكاشة بن حسين اهلل عبد
 .م2002 ــ هـ1423 ،األولى :الطبعة ،القاهرة

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل اءالفد ألبي ،العظيم القرآن تفسير *
 الثانية الطبعة ،سالمة محمد بن سامي :تحقيق (،هـ774 :المتوفى) الدمشقي

 .والتوزيع للنشر طيبة دار (،م 1999 ــ هـ1420)
 بن أيوب بن بكر أبي بن حمدلم ،القيم البن الكريم القرآن تفسير = القيم التفسير *

 الدراسات مكتب :تحقيق (،هـ751 :المتوفى) جوزيةال قيم ابن الدين شمس سعد
 ــ الهالل ومكتبة دار ،رمضان إبراهيم الشيخ بإشرا  واإلسالمية العربية والبحوث
 .هـ 1410 ــ األولى :الطبعة ،بيروت

 منصور أبو ،محمود بن محمد بن محمدل (،السنة أهل تأويالت) الماتريدي تفسير *
 ــ العلمية الكتب دار ،باسلوم مجدي .د :قيقتح (،هـ333 :المتوفى) الماتريدي
 .م 2005 ــ هـ 1426 ،األولى :الطبعة ،لبنان ،بيروت

 ،الزحيلي مصطفى بن وهبة للدكتور ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير *
 .هـ 1418 ،الثانية :الطبعة ،دمشق ــ المعاصر الفكر دار

 بن ،الدين ناصر محمد الرحمن عبد ألبي ،والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر *
 غراس (،هـ1420 :المتوفى) األلباني األشقودري ،آدم بن نجاتي بن نوح الحاج
 .هـ1422 ،األولى الطبعة ،والتوزيع للنشر
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 ،باحارث عدنان للدكتور اإلسالمية التربية ضوء في ونقد عرض ،الفرنسية الثورة *
 .م2012 ــ هـ1423 ،ولىاأل الطبعة ،اإلسالمي التراث إحياء مكتبة

 ،اآلملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدل ،القرآن تأويل في البيان جامع *
 مؤسسة :الناشر ،شاكر محمد أحمد :تحقيق (،هـ310 :المتوفى) الطبري جعفر يأب

 .م 2000 ــ هـ 1420 ،األولى :الطبعة ،الرسالة
 صحيح = وأيامه وسننه ‘ هللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع *

 زهير محمد :تحقيق ،الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن محمدل ،البخاري
 ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار :الناشر ،الناصر ناصر بن

 .هـ1422 ،األولى :الطبعة (،الباقي عبد فؤاد محمد
 بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد بيأل ،القرطبي تفسير = القرآن ألحكام الجامع *

 :تحقيق (،هـ671 :المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح بن
 دار .ط (،م 1964 ــ هـ1384) الثانية :الطبعة ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد
 .القاهرة ــ المصرية الكتب

 الطبعة ،األلباني الدين ناصر محمد ،والسنة الكتاب في المسلمة المرأة حجاب *
 .لبنان ــ بيروت اإلسالمي المكتب .ط (،م1983هـ/1403) السادسة

 لمحمد ،والصهيونية باالستعمار وصلتها األوسط الشرق في النسائية الحركات *
 .االعتصام دار ،فهمي

جُ  * رر َدر  َور اآلي   َتف سي ر في الد   محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر ألبي ،والس 
 طلعت :األول القسم محقق (،هـ471 :المتوفى) الدار الجرجاني ،األصل سيالفار

 ،عمان ــ الفکر دار ،أمرير شكور أديب محمد :الثاني القسم محقق ،الفرحان صالح
 .م 2009 ــ هـ 1430 ،األولى :الطبعة ،األردن

وضُ  * ب   في الَباسم   الر  م أبي ُسن ة   َعن   الذ   من ماعة  لج حواش   وعليه ،‘ الَقاس 
 بن علي بن إبراهيم بن محمد ،الوزير بنال (،الّصنعاني األمير منهم العلماء
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 الوزير آل من ،الدين عز ،اهلل عبد يأب ،القاسمي الحسني المفضل بن المرتضى
 اعتنى ،زيد أبو اهلل عبد بن بكر العالمة الشيخ فضيلة :تقديم (،هـ840 :المتوفى)
 .والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار ،العمران محمد بن علي :به

 الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد ،العباد خير هدي في المعاد زاد *
 هـ1415) والعشرون السابعة الطبعة (،هـ751 :المتوفى) الجوزية قيم ابن
 .الكويت ،اإلسالمية المنار مكتبة ــ بيروت ،الرسالة مؤسسة .ط (،م1994/
 محمد الرحمن عبد ألبي ،وفوائدها فقهها من وشيء ةالصحيح األحاديث سلسلة *

 :المتوفى) األلباني األشقودري ،آدم بن نجاتي بن نوح الحاج بن ،الدين ناصر
 لمكتبة) ،األولى :الطبعة ،الرياض ،والتوزيع للنشر المعار  مكتبة (،هـ1420
 (.المعار 

 أبيه اسم وماجة ،يالقزوين يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجة بنال ،ماجه ابن سنن *
 العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد :تحقيق (،هـ273 :المتوفى) يزيد
 .الحلبي البابي عيسى فيصل ــ
 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود ألبي ،داود أبي سنن *

تاني األزدي عمرو س  ج   نالدي محيي محمد :تحقيق (،هـ275 :المتوفى) الس 
 .بيروت ــ صيدا ،العصرية المكتبة ،الحميد عبد

رة بن عيسى بن محمدل ،الترمذي سنن *  يأب ،الترمذي ،الضحا  بن موسى بن َسو 
 (.2 ــ 1 جـ) شاكر محمد أحمد :وتعليق تحقيق (،هـ279 :المتوفى) عيسى
 األزهر في المدرس عوض عطوة وإبراهيم (،3 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد
 :الطبعة ،مصر ــ الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة (،5 ،4 جـ) الشريف
 .م 1975 ــ هـ 1395 ،الثانية

ردي موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل ،الكبرى السنن * ج  َرو   ،الخراساني الُخس 
 الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد :تحقيق (،هـ458 :المتوفى) البيهقي بكر يأب
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 .م 2003 ــ هـ 1424 ،الثالثة :الطبعة ،نلبنا ــ بيروت ،العلمية
 العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبدل ،ذهب من أخبار في الذهب شذرات *

 ،األرناؤوط محمود :تحقيق (،هـ1089 :المتوفى) الفالح أبو ،الحنبلي الَعكري
 .م 1986 ــ هـ 1406 ،األولى :الطبعة ،بيروت ــ دمشق ،كثير ابن دار

 هـ/1420) الثانية الطبعة ،البرازي فؤاد محمد .د ،مياإلسال الحجاب شروط *
 .السعودية ــ الرياض السلف أضواء مكتبة .ط (،م2000

 الحسين محمد يأب ،السنة محييل ،البغوي تفسير = القرآن تفسير في التنزيل عالم *
 :تحقيق (،هـ510 :المتوفى) الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن
 .هـ1420 ،األولى :الطبعة ،بيروت ــ العربي التراث إحياء دار ،ديالمه الرزاق عبد

 دار توزيع) طيبة دار :1 جـ ،المقدم إسماعيل أحمد محمدل ،الحجاب عودة *
 القاهرة ،الجوزي ابن دار :2 جـ ،م2007 ــ هـ 1428 ،العاشرة الطبعة ــ (الصفوة

 اإليمان دار ،القمة دار :3 جـ ،م 2005 ــ هـ 1426 ،األولى الطبعة ــ
 .م 2004 ،الثانية الطبعة ــ (اإلسكندرية)
 داود أبي سنن تهذيب :القيم ابن حاشية ومعه ،داود أبي سنن شرح المعبود عون *

 أبو ،حيدر بن علي بن أمير بن أشر  محمد ،ومشكالته علله وإيضاح
 الطبعة (،هـ1329 :المتوفى) آبادي العظيم ،الصديقي ،الحق شر  ،الرحمن عبد
 .بيروت ــ العلمية الكتب دار (،هـ 1415) ثانيةال
 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زينل ،البخاري صحيح شرح الباري فتح *

 :تحقيق (،هـ795 :المتوفى) الحنبلي ،الدمشقي ثم ،البغدادي ،الَسالمي ،الحسن
 بن إبراهيم ،الشافعي الخالق عبد بن مجدي ،المقصود عبد بن شعبان بن محمود
 بن صالح ،المنقوش عوض بن محمد ،المرسي عزت السيد ،القاضي إسماعيل

 ،الشافعي الخالق عبد بن صبري ،همام بن مصطفى بن عالء ،المصراتي سالم
 :الطبعة ،القاهرة ــ الحرمين دار تحقيق مكتب ،النبوية المدينة ــ األثرية الغرباء مكتبة
 .م 1996 ــ هـ 1417 ،األولى
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 األولى الطبعة (،هـ1250 :المتوفى) اليمني الشوكاني علي بن دمحم ،القدير فتح *
 .بيروت ،دمشق ــ الطيب الكلم دار ،كثير ابن دار (،هـ 1414)
 :المتوفى) القاهري المناوي الدين لزين ،الصغير الجامع شرح القدير فيض *

 .مصر :الكبرى التجارية المكتبة (،1356) األولى الطبعة (،هـ1031
 .الشرق دار ،عمارة لمحمد ،الكاملة عمالاأل أمين قاسم *
ة   في الكريمُ  الُقرآنُ  *  الطبعة ،الشحود نايف بن علي :وإعداد جمع ،الجاهلي ة مواجه 

 (.م 2010 ــ هـ 1431) األولى
 (،م 1981 :المتوفى) ديوَرانت جيمس ويليام = ديوَرانت و لل ،الحضارة قصة *

 ،وآخرين محُمود نجيب زكي الدكتور :ترجمة ،َصابر الّدين محيي الدكتور :تقديم
 تونس ،والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة ،لبنان ــ بيروت ،الجيل دار :الناشر
 .م 1988 ــ هـ 1408 :النشر عام

 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصورل ،اإلقناع متن عن القناع كشا  *
 .العلمية الكتب دار (،هـ1051 :المتوفى) الحنبلى البهوتى إدريس

 ،أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشا  *
 دار .ط (،هـ 1407) ،الثالثة الطبعة (،هـ538 :المتوفى) اهلل جار الزمخشري
 .بيروت ــ العربي الكتاب

 عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالءل ،التنزيل معاني في التأويل لباب *
 علي محمد :تصحيح (،هـ741 :المتوفى) بالخازن المعرو  ،الحسن بوأ الشيحي
 .هـ1415 ،األولى :الطبعة ،بيروت :العلمية الكتب دار ،شاهين

 هـ/1416) األولى الطبعة ،شقة أبو عبدالحليم ،وزينتها المسلمة المرأة لباس *
 .الكويت والتوزيع للنشر القلم دار .ط (،م1996

 الثالثة الطبعة ،الزميلي شحادة مهدية ،اإلسالمي لفقها في وزينتها المرأة لباس *
 .والتوزيع للنشر الفرقان دار (،1987)
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 هـ/1408) الرابعة الطبعة ،عثيمين بن محمد ،المسلمة المرأة ،اإلسالم في اللباس *
 .السعودية ــ الرياض والتوزيع للنشر الكتب عالم دار .ط (،م1988

 ولىاأل الطبعة ،عمرو عبدالعزيز محمد .د ،يةاإلسالم الشريعة في والزينة اللباس *
 .سوريا ــ بيروت الرسالة مؤسسة .ط (،م1983ه/1403)
 عبدالحكيم محمد :وتحقيق ودراسة جمع ،المطهرة النبوية السنة من والزينة اللباس *

 .مصر ــ القاهرة الحديث دار .ط (،م1989ه/1409) االولى الطبعة ،القاضي
 منظور ابن الدين جمال ،الفضل أبو ،على بن ممكر بن محمدل ،العرب لسان *

 :الطبعة ،بيروت ــ صادر دار (،هـ711 :المتوفى) ياإلفريق يالرويفع األنصاري
 .ـه 1414 ــ الثالثة

 شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي ،للنسائي الصغرى السنن = السنن من المجتبى *
 ،غدة أبو الفتاح بدع :تحقيق (،هـ303 :المتوفى) النسائي ،الخراساني علي بن

 .1986 ــ 1406 ،الثانية :الطبعة ،حلب ــ اإلسالمية المطبوعات مكتب
 :المتوفى) الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس ألبي ،الفتاوى مجموع *

 فهد الملك مجمع ،قاسم بن محمد بن الرحمن عبد :وتحقيق جمع (،هـ728
 هـ/1416 ،السعودية العربية المملكة :النبوية المدينة ،الشريف المصحف لطباعة
 .م1995

 الدين محيي زكريا ألبي (،والمطيعي السبكي تكملة مع) المهذب شرح المجموع *
 .الفكر دار :الناشر (،هـ676 :المتوفى) النووي شر  بن يحيى

 بن غالب بن الحق عبد محمد ألبي ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر *
 :تحقيق (،هـ542 :المتوفى) المحاربي األندلسي عطية نب تمام بن الرحمن عبد
 ــ األولى :الطبعة ،بيروت :العلمية الكتب دار ،محمد الشافي عبد السالم عبد

 .هـ1422



 

88 

 .والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة ،شعراوي لهدى ،شعراوي هدى مذكرات *
 .اإليمان مكتبة ،2 :ط ،الحصين عبدالعزيز أحمد ،اإلسالم في ومكانتها المرأة *
 أحمد بن علي محمد ألبي ،واالعتقادات والمعامالت العبادات في اإلجماع مراتب *

 الكتب دار (،هـ456 :المتوفى) الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن
 .بيروت ــ العلمية

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد ألبي ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند *
 ،مرشد عادل ــ األرنؤوط شعيب :تحقيق (،هـ241 :توفىالم) الشيباني أسد

 :الطبعة ،الرسالة مؤسسة ،التركي المحسن عبد بن اهلل عبد د :إشرا  ،وآخرون
 .م 2001 ــ هـ 1421 ،األولى

 بن مسلمل ،‘ اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند *
 فؤاد محمد :تحقيق (،هـ261 :وفىالمت) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج

 .بيروت ــ العربي التراث إحياء دار ،الباقي عبد
 بحث ،كيالي لميادة ،التاريخ قبل ما وعصور ،الرافدين وادي بالد في المرأة مكانة *

 .2016 :محكم
 بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهيمإل ،الموافقات *

 ،عفان ابن دار ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو :تحقيق (،هـ790 :المتوفى)
 .م1997 هـ/1417 األولى الطبعة :الطبعة

 وتخطيط إشرا  ،المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة *
 .والنشر للطباعة العالمية الندوة دار ،4 :ط ،الجهني حماد بن مانع .د :ومراجعة

 بن محمد بن المبار  السعادات أبو الدين مجدل ،ثرواأل الحديث غريب في النهاية *
 (،هـ606 :المتوفى) األثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد
 ــ يالزاو أحمد طاهر :تحقيق ،م1979 ــ هـ1399 ،بيروت ــ العلمية المكتبة
 .الطناحي محمد محمود
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 :المتوفى) اليمني لشوكانيا اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد ،األوطار نيل *
 (.هـ1250

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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